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 مقدمه

  ک ی.  در الزام قرار داده استبه آن   ی واکنش فور ی برا  را  هاو دولت   شتاب بخشیده را  تال یجی تحول دروند   19-دیکوو پاندمی 

زده شده    ن یکرد. تخم  مهار کمرانی و  ح  ی منافع جهان   را درجهت   تال یجی دهای  توان داده می   است که چگونه   ن ی ا  ی دیچالش کل 

 خواهد شد.  شتر یب 2016تا سال  نترنتیا کیراف از کل ت 2022در سال   ی جهان نترنت یا ک یاست که تراف 

ها  داده  ن یا  ت یرینحوه مد  اند.شده  لی تبد  ی و اجتماع  یارزش خصوص   جادیا  ی برا  ی دیکل  ک یاستراتژ  ییدارا  ک یبه  ها  داده

دشوار اما    شرفتیپ  یراه برا   نیبهتر  ن ییخواهد داشت. تع  یاد یز  ر ی تأث  دار یبه اهداف توسعه پا  یابیدست  یما برا  یی بر توانا

حقوق    ی بلکه برا  ی توسعه تجارت و اقتصاد  ی نه تنها برا  ها آن و استفاده از    تند هس   ی چند بعد ها  خواهد بود. داده   ی ضرور

  ها، توسط دولت ها  کاهش خطر سوء استفاده و سوء استفاده از داده  یبرا  نیدارد. همچن   ییامدهایپ  ز ی ن  تی بشر، صلح و امن

 الزم است. هایی پاسخ   ،ی بخش خصوص  ای  یردولت یغ گرانیباز

زمینه  پیش  این  د   با  اقتصاد  گزارش  از  توسعه    تال یجیمن  و  تجارت  م  سازمان کنفرانس  استقبال  متحد  که    کنم ی ملل 

به   یفرامرز  یاطالعات   ی هاجریان   ی امدها یپ رشد،  به  بررس  یکشورها   یبرا  ژهیورو  را  توسعه  حال  گزارش  .  کندی م  ی در  این 

 . داده شودو گسترش    یبنددوباره چارچوب   چندجانبه،اجماع    جاد ی را با هدف ا  یالمللن یب  یاست یکه بحث س  کندی م  شنهادیپ

در   نهادن  منظور   دی جد   ر یمسیک  گام  مهم   تالیج ید  حکمرانی  به  داده  همو  از  چشم   شهیتر  دادهاست.    ی ها انداز 

حتی  و    تصاحب کنیم  دیآبه دست    تال یج ید  یهافناوری از    تواندی را که م  یارزش  می نتوان  شودی باعث م  ی کنون  1شدهتکه تکه 

  جادیخطرات ا  ر ی و سا  یبریحمالت سا  ،ی خصوص  م یمربوط به نقض حر  یاساس  یهاب یآس  یبرا   ی شتریب  یممکن است فضا 

 کند. 

برا  ی کردهایرو  در پیگزارش    نیا ر  ی هاجریان ها و  داده   حکمرانی  ی نوآورانه  به  پرداختن  تا ضمن  و    ها سک یداده است 

ابعاد    دیکل نگر با   یجهان   یاستی س  کرد یرو  ک یحاصل شود.    نانی داده اطم  جریانتر سود حاصل از  عادالنه   ع یاز توز  ها، ینگران

  دار یو پا   ر ی متعادل کند که از توسعه فراگای  مختلف را به گونه   ی ازهای و منافع و ن  کند   کسرا منعها  داده   وستهیمتعدد و به هم پ

 کند.  ت یحما تال ی جید  یعقب مانده در آمادگ  یبا مشارکت کامل کشورها

 
1fragmented data  
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گزارش    ن یدهد. امی   مربوطه ارائه   نفعان یدستور کار با مشارکت همه ذ   نی ا  شبردیپ  یبرا  یع یبستر طب  ک یملل    سازمان 

در تالش    چرا که  کنم، ی م  شنهادیپ  در سراسر جهانو من آن را به مخاطبان    دهد،ی ارائه م  یارزشمند   ی هال یو تحل  هانش یب

به سرعت در حال    که  ها بر داده  یو مبتن   یتال ی جیکه در اقتصاد د  می دهی م  نان ی و اطم می هست یتالیجی شکاف د  پر کردن   یبرا

 . ماندیعقب نم  کسچ ی ه  ،تکامل است

 

 آنتونی گوترز                

 ملل متحد سازمانکل  ریدب                                                        
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 پیشگفتار 

  جاد ینحوه ا  ن یو همچن  -خدمات    افت یو در  د یاز جمله نحوه تعامل، کار، خر  -  یزندگ های  همه جنبه   عی شدن سر  ی تالیجید

توسعه    یبرا  یاندهیبه طور فزا  یداده برون مرز  یهاجریان ها و  داده   ند،ی فرآ  نیدهد. در امی  قرار   ر ی و مبادله ارزش را تحت تاث

 .شوندی م ی اتیح

تفاوت  انعکاس  آمادگ   یهابا  در  بداده   مهار   یبرا  یگسترده  که  شکاف    نیها  دارد،  وجود  کشورها  داخل  در  و  کشورها 

با چ  ی تالیجید اتصال  با  و مرتبط  م  ی زیمرسوم  نام  توانی که  با داده  را شکاف مرتبط  که    یی . کشورها شودی م  ب یترک   د یآن 

  ی توسعه اقتصاد   ی برا  هاآن و استفاده از  یتجار های و فرصت   تالیجی به هوش دها  داده  لیتبد   ی برا  یمحدود های  ت یظرف 

 قرار دارند.  ی آشکار قهیدارند، در مض  یو اجتماع

  یی هاداده در سراسر مرزها به روش   ی هاجریان ها و  داده   حکمرانیمرتبط با    ی ها ی دگیچیبه پ  2021  تال ی جیگزارش اقتصاد د

  ی المللن یبحث ب ت ی که وضع کند ی م دیتأک  ن یرا به همراه داشته باشد. همچن دار ی توسعه پا ی ایمزا تواندی که م کندی اشاره م

  ی دارند. چشم انداز نظارت   لی شدن تما   ی در بن بست است و مواضع به قطب   یزفرامر  ی هاداده  جریان   گریتنظیم درباره نحوه  

توسط   ، یبزرگ اقتصاد های  از قدرت  ی قو رات یاست که با تأث ی کاماًل متفاوت ی کردهایناهموار است و منعکس کننده رو ی کنون

 . مختلف اتخاذ شده است یکشورها 

ا  یدگیرس  یبرا ارائه   یاست. در حال   از ی ن  یفور  المللیبین چارچوب    کی به    تی وضع  نیبه  کند،  نمی   که گزارش "راه حل" 

تحل  هیتجز مبتن  ل یو  و  دنبال    ی جامع  به  آن  بندبر شواهد  س  ی چارچوب  بحث  گسترش  و  است.    المللیبین   است ی مجدد 

  کرد ی رو کی    2شکل   لو یس  کردی دور شدن از رو  و  داده یجهان  تصادمتقابل در اق   ی ارتباط متقابل و وابستگ  ی هاچالش   شیافزا

  را یداشته باشد، ز  از ین  یجهان   یو مبتکرانه حکمران د یجد ی هاممکن است به راه  ن ی. اطلبدیم  را  تر تر و هماهنگ جامع  یجهان 

نهاد    ک ی جادیبه ا  از یممکن است ن   نیمناسب نباشند. همچن دیجد  نهیبه زم  یی پاسخگو  یممکن است برا  یم یقد  یهاروش 

 

 . ها داردو انباشت متمرکز داده  نگهداریشکل سیلوست که اشاره به  داده به منظور نگهداری 2
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تمرکز    نفعانذی در حال توسعه و همه   یها با مشارکت کامل کشورهامرتبط با داده   حکمرانیباشد که بر    د یجد  یالمللن یب

 دارد. 

 

                                                   

                                                                                                                

 دورانت  زابل یا                                                                                     

 رکل یدب سرپرست                                                                                                                                             

 ملل متحد سازمانتجارت و توسعه  کنفرانس
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 خالصه 

د اقتصاد  بررس  2021  تال یجی گزارش  پ  ی به  و    تال یج یدهای  داده  یفرامرزی  ها جریان   گذاریسیاست   ی امدهایتوسعه 

داده،   لیو تحل   ه یتجز هایی همچونفناوری ،  هستند  یتال یجی د   ی هافناوری   ی تمام  ی هسته اصل یی هاداده   ن یپردازد. چنمی

مصنوع  راا یاش  نترنتیا  ،کچین بال ،  یهوش  سا  یابر   انشی ،  مبتن  ر ی و  ا  ی خدمات  به    نترنتیبر  تکامل  که  حال  در  سرعت 

به تمام    ی ابیدست   ی برا  باً یتقرها  داده   جریان گسترش    را که چاست،    زمان مناسبی موضوع  برای پرداختن به این  .  باشندمی

  ن یی تع  یاست یرا از منظر س  ها آنسراسر جهان در تالش هستند تا نحوه برخورد با    یدارد و کشورها   ت ی اهم  دار یاهداف توسعه پا 

  یف یبلکه بر ط  ،ی اقتصاد  شرفتیو پ ینه تنها بر تجارت، نوآور   یالمللن یو ب یانتخاب شده در سطوح مل  یینها   کرد یکنند. رو 

 خواهد گذاشت.  ر یتأث یمل  تی ون و امنقان یحقوق بشر، اجرا  ،یسازی تال یج ید  یدستاوردها  ع ی از موضوعات مرتبط با توز

نوع خاص    نیتازه و جامع از ا  یدگاهی با ارائه د  ،همو مرتبط با    دهیچ یعوامل پ  نیگزارش حاضر به دنبال کمک به درک بهتر ا

این گزارش   ل یو تحل  هی است. تجز  یالمللن یب  ی اقتصاد  جریاناز   در  بررس  ی مبتن  استفاده شده  با    یمطالعات   یبر  است که 

د   یفرامرز  های داده   جریان  دا  یهادگاه ی از  گزارش    رند،مختلف سروکار  واقع  جهان  ی مروردر  تحوالت  نابرابر  ی بر  در    های و 

  ی حکمرانی  ی کردهایبه رو   نیگزارش همچن   نی . ااست  ها داده  یاد یبن   ت یبر داده، و بحث در مورد ماه   ی مبتن  تالیجی اقتصاد د

با تأث  یامنطقه   ، ی موجود در سطوح مل پا پردازد ی ها مداده   جریانبر    ر ی و چندجانبه  رو  ان، ی. در    تر متعادل   ی کردیخواستار 

  ن یعادالنه منافع، در داخل و ب عی به توزدسترسی که    یدر حالکند  نیتضم تواندی است که م  یجهان  یهاداده   حکمرانی یبرا

آزادانه در سراسر مرزها    توانندی ها مداده   وجود دارد، کشورها   به    البته . و  داشته باشند   جریان تا آنجا که الزم و ممکن است 

 . نیز پرداخته است  ی مل تیامنخطرات مربوط به حقوق بشر و  

 داده دشوار است، اما به سرعت در حال رشد است  جریان   گیریاندازه

  ی روند به شدت صعود  شود،ی استفاده م  کردیاز کدام رو   ستیها دشوار است، اما مهم نداده  کیتراف   یریگاندازه هرچند  

  ک یاز کل تراف   -  المللیبین و    ی داخل  -   2022در سال  (  IP)  نترنت یپروتکل ا  ی جهان  ک یدهد که تراف می   نشان  بینیپیش   ک ی است.  

به طور  ها  ت ی فعال  شتر یب  رایداشت، ز  نترنتیا  ک یبر تراف   ییرگچشم   ر ی تأثپاندمی کرونا  فراتر خواهد رفت.    2016تا سال    نترنت یا

آنالای  ندهیفزا امی   انجام  نی به صورت  ا  ی پهنا  نه،یزمپس   نی شد. در مقابل    35  زانیبه م  2020در سال    یجهان   نترنت یباند 

درصد از کل   80که حدود    شودی زده م  ن ی. تخمستتاکنون ا  2013ساله از سال    کی   شیافزا  نی که بزرگتر افتی   شیدرصد افزا

  230از    یماهانه داده جهان  کی رود تراف می   . انتظار شودی مربوط م  ها ی و باز  ی اجتماع  ی هاشبکه   وها، یدیبه و   نترنت یا  کیتراف 

 . ابدی ش یافزا 2026تا سال  تی اگزابا 780به  2020در سال  ت یاگزابا
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برانگ  یفرامرزهای  داده   جریان   گیریاندازه استفاده    ار یمع  نیترمتداول است.    زتر یچالش  حجم مورد  نظر  ظرف از    تی، 

اشاره دارد، اما    ت یها بر حسب با داده  جریان  زان یبه ممعیار      نی است. ا  یالمللن یب  نترنت یباند ا   یاز پهنا کل  شده  استفاده

نم   ها جریان جهت   نشان  چ   دهد ی را  ک  ت ی ماه  مورد در    ی زیو  نیست   ها داده  ت یفیو  آن مشخص  در  اطالعات موجود  نیز   .

از پهنا   دهدی نشان م  نی همچن ب  ی که استفاده  ا  ی ریگدر طول همه   یالمللن یباند  و  از نظر    ک یتراف   ن یسرعت گرفته است 

 . ا یو آس  ی شمال ی کایآمر ن یو اروپا، و ب یشمال  ی کایآمر ن یمتمرکز است: ب یاصل ر ی در دو مس ییایجغراف 

 شود... می  توصیف بر داده با عدم تعادل بزرگ   یمبتن  تالیجی اقتصاد د

  ی دیکل   یتال یج یدهای  و عدم تعادل ها  از شکاف   یبرخ   ،یفرامرز  هایداده   جریانو  ها  توسعه داده  ی امدهایپ  یابیهنگام ارز

همچنین  کنند.  می   استفاده  نترنتیاز ا (LDC)  افته یکمتر توسعه    یدرصد از مردم در کشورها   20در نظر گرفته شوند. تنها    دیبا

نسبتًا باال همراه است. عالوه بر    مت یو با ق   ن ییبا سرعت دانلود نسبتًا پا  ، معمولً به اینترنت در صورت وقوع  ها آن دسترسی  

  10از هر    افته یکشور توسعه    نی در چند  یمثال، در حال   یمتفاوت است. برانیز بین کشورهای مختلف،  استفاده    تی ماه  ن،یا

در   1کمتر از    کشورهای کمتر توسعه یافته   ی از کشورها  ی ار یرقم در بس  ن یکنند، امی   د یخر نینفر به صورت آنال 8  نترنت یکاربر ا

مردان و زنان    نی ب  نی و همچن  ی و شهر  یی مناطق روستا  ن یب  ی قابل توجه های  در داخل کشورها، شکاف   ، نیاست. عالوه بر ا  10

 . شودمی  مشاهده  قایو در منطقه آفر کشورهای کمتر توسعه یافته ان ی در م ی تیشکاف جنس ترینبیش وجود دارد.  

.  نی متحده و چ  االتیبر داده، دو کشور برجسته هستند: ا  یمبتن   تالیجیاز اقتصاد د   یمندبهره مشارکت و    ت یاز نظر ظرف 

در    یهوش مصنوع ی هااستارتاپ درصد از کل بودجه   94در جهان،    5G رش ینرخ پذ نیاز مراکز داده ، باالتر ی میبا هم ن هاآن 

برتر هوش مصنوع  70پنج سال گذشته،   از محققان  تقر  ی درصد  و  بزرگ   90  باً یجهان  بازار  ارزش  از    ی هاپلتفرم   نیتردرصد 

( را در اختیار خود دارند  بابایتنسنت و عل   بوک،س ی، ف -گوگل-آمازون، آلفابت    کروسافت، یاپل، ما  )همچونجهان.    تال یجید

فزا  و تمام بخش  یانده یبه طور  داده  ره یزنج  یها در    ق یاز طر  ها داده  ی آور: جمعکنندی م  ی گذاره ی سرما  ی جهان  ی ها ارزش 

داده user-facingپلتفرم    یهاس یسرو انتقال  )مراکز  ها  داده سازی  ره یو ماهواره ها؛ ذخ  ییای ردریزهای  کابل  قیاز طرها  . 

  ی داراها  شرکت   نی ا.  یهوش مصنوع  قی، به عنوان مثال از طرهاآن از    پردازش و استفاده  ها،داده   لیو تحل  هی داده(؛ و تجز

رقابت  تیمز اما    ی ناش  ی داده  هستند،  پلتفرم  مؤلفه  پلتفرم   گر ی د  هاآن از  شرکت   هاآن .  ستندین   تال ی جیدهای  فقط    ی هابه 

دسترس  یجهان  تالیجید مالشده  ل یتبد  یااره یس  ی با  قدرت  و    ،یاند.  بخش   م؛ی عظ  فناوری بازار  بر  کنترل  از    یبزرگ های  و 

به  های  داده تقو  هاآن   .  کاربرانشانمربوط  موقع  ت ی شاهد  و  بازار  ارزش  همه   تیاندازه، سود،  در طول  خود    ی ریگمسلط 

  2019اکتبر    ن یب  ورک یویبورس ن یبیکه شاخص ترک یسرعت گرفته است. به عنوان مثال، در حال  یسازی تالیجید   رایاند، زبوده
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  ش ی درصد )اپل( افزا  144بوک( و    س یدرصد )ف   55  نی ب  رتر ب های  سهام پلتفرم   متیق   افت،ی   شیدرصد افزا  17  2021  هی و ژانو

 . افتی

و استفاده    یدسترس  نترنت،یکه از نظر اتصال به ا  -و در حال توسعه    افتهی توسعه    ی کشورها  نیب  یسنت  تالیجی شکاف د

به  ها  همانطور که نقش داده   ن،یتوسعه است. عالوه بر ا  یبرا  تکراری چالش    کی   ن یهمچنان باالست و ا  - قابل درک است  

  تال ی جیاز شکاف د  ی د یشده است، ابعاد جدتر  مرتبط   یفرامرز  های داده   جریان نقش    ن یو همچن  ی منبع اقتصاد   ک ی عنوان  

  ند یاست. ارزش در فرآ  یدیکلها  ارزش داده   نیتخم   یمفهوم برا  ن یارزش داده ها" ظاهر شده است. ا  رهیدر ارتباط با "زنج

جمع  - خام    یهاداده   لیتبد طرداده  یآوراز  از  تحل  هی تجز  قیها،  د   لیو  به هوش  پردازش  که    شودی م  دار یپد   -  تالیجی و 

  نکه یندارند مگر ا  یارزش  چی ه  یفرد های  استفاده شود. داده   یاهداف اجتماع  ی برا  ایکسب درآمد    یمقاصد تجار  یبرا  تواندیم

و جذب ارزش، هم   جاد یا  یخام وجود ندارد. براهای  بدون داده  ی تالی جی، هوش ددر عین حال و پردازش شوند. و    آوری جمع

است   ی زیچها  است. افزودن ارزش به داده  از یمورد ن تال یجیبه هوش د ها آن پردازش  ی براهایی ت یخام و هم ظرف های داده

 کند. می  توسعه کمک  ندیدر فرآ شرفت یکه به پ

  د یرا تشد  تال ی جیشکاف د  نیز ها  است، شکاف مربوط به داده   افته یبر داده تکامل    ی مبتن  تالیجی همانطور که اقتصاد د

که    یبه طور   ابند،یب  یفرع  یهاتیدر حال توسعه ممکن است خود را در موقع  یکشورها  د،یجد  ی کربندیپ  نیکرده است. در ا

را کنترل م که داده   ی تیچندمل  یها شرکت   ر یو سا  ی جهان  تالیجیدر چند شرکت د   هاآن ها و ارزش مرتبط با  داده   کنند، ی ها 

هستند، در    ی جهان  تال یجید های  خام به پلتفرم های  شدن به ارائه دهندگان داده   ل ی در خطر تبد  ها آن متمرکز شده است.  

 بپردازند.  نهیخود هزهای  به دست آمده از داده   یتالیجیهوش د   یکه مجبورند برا ی حال

 وجود ندارد  ی انجام دهند درک مشترک مرزها بین در  دتوانی م هاآن  یهاجریان ها و  ...و از آنچه که داده 

این   . از مفهوم داده وجود ندارد ی درک مورد توافق جهان  چیدر حال تحول، ه  تال یجیها در اقتصاد د داده  ت یاهم  رغمیعل

  ژه یمنبع و  ک یها  شود. داده   ی استی س  ی هاو بحث   ها ل یدر تحل  ی دگی چیپ  ش یو افزا  ی ممکن است منجر به سردرگم  موضوع

  ن یهستند، به ا  قابل رقابت  ر ینامشهود و غ  هاآن کند.  می   ز ی متما  ت را از کاالها و خدما   ها آن که    ی خاص های  ی ژگیهستند، با و 

از داده   ایتوانند به طور همزمان  می   از افراد  ی اری که بس  یمعن را    هاآن   نکهیمشابه استفاده کنند، بدون اهای  در طول زمان 

  ی درجات مختلف  جهیمحدود کرد و در نت ی قانون ا ی  یفن ی هابا روش  توانی ها را مبه داده یحال، دسترس ن یکنند. در ع ه یتخل

استفاده    یبرا   ی راحتبه   یبزرگ جهان   ی هاپلتفرم توسط    شدهی آورجمع   ی هامثال، داده   ی را به همراه داشت. برا  ی ریاز استثناپذ 

ارزش    ن،ی. عالوه بر ادهد یها م از داده  یمندبهره  ی برا  ی انحصار  تیموقع  پلتفرم و به صاحبان    ست ی دسترس ن  در   گران ید
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ب  ه انباشت اغلب  است  با داده   های منفردداده از مجموع    شتر یممکن  اگر  به خصوص  شود.    ب یترک   گر یمکمل دهای  باشد، 

»گز  تواندی م  ن ی همچن جمع   یها داده  ی برا  ی توجهقابل   «یانه یارزش  ز  شدهی آورخام  باشد،  داشته  مسائل    را یوجود  اگر 

آن داده اه که وجود نداشت  ی دیجد اساس  بر  بتوانند  داده   ،ها حل شوندند  ارزشمند شوند. هرچه  است    تر ق یق ها دممکن 

برای دستیابی به   توانی متفاوت، م ی هانش یارائه ب ی مختلف برا ی هابه روش   بی و ترک  یآورکردن، جمع  لتر یباشند، هنگام ف 

 . استفاده کرد هاآن از  یشتر یاهداف ب

ا بر  بعد   تی ماهها  داده  ن،یعالوه  اقتصاد   یچند  منظر  از  تنها  ،یدارند.  ارزش خصوصمی   نه  که    یکسان  ی برا  یتوانند 

کنترل   آوری جمعرا  ها  داده کنند   کنند می  و  اجتماعایجاد  ارزش  بلکه  ن  ی برا  ی ،  اقتصاد  کردفراهم    ز ی کل  ارزش  .  خواهند 

  جه، ی نابرابر است. در نت  ار یبسها  از داده   ی خصوص  یدرآمدها   عی توز  ن، یکرد. عالوه بر ا  ن یتوان تنها با بازار تضمنمی   رایاجتماع

وجود دارد   ز ین  ی راقتصادیابعاد غبرخی حال،  ن یوجود دارد. با ا  ی و برابر یی از اهداف کارا تی حما  ی برا گذاری سیاست به   از ین

دارند که همه    یمل  ت یامن  ئلو حقوق بشر و مسا  یخصوص   م یبا حر  یکی ها ارتباط نزدداده  را یدر نظر گرفته شود، ز  د یکه با

 .رند یمورد توجه قرار گ د یبا هاآن 

ها و اطالعات  داده   شهی، همدر وهله نخستاست.    ها آن مختلف به    ی ایاز زوا  نگرش مستلزم    ها آن   جریان و  ها  درک داده

  ل یتحو  یهاها و آدرس نام   ، یبانک   یهاحساب، داده صورت   ی هامانند داده   - وجود داشته است    ی تجار  ی هامرتبط با تراکنش 

عمدتًا   ندرت مسائل  به صورت  که  به  و  ا  سیاستیداوطلبانه هستند  زمان  این موضوع  کنند،ی م  جادیرا  دارد    یتا  که  ادامه 

د   دی جد  گرانیباز قوان  تالیجیاقتصاد  م  ن یبا  کار  متعارف  در  .  کنندی مشابه  دادهامااقتصاد  جمع  ی ها،  از   شدهی آور خام 

و    زش پردا  ، یآورپس از جمع  توانند ی مبلکه  ندارند،    ی خود ارزش   ی به خود ی فرد  ی و رفتارها دادهایمحصوالت، رو  ها، ت یفعال

خام به هوش    یها پردازش داده  موضوع این است که  کنند. سوم   جادیارزش ا   یاهداف اجتماع   ی استفاده برا  ا یکسب درآمد  

که ممکن است    شودی م  «یاداده   منجر به »محصوالت   -  رهیاطالعات و غ  نش،یب  ،ی اطالعات  یهاگاه یدر قالب آمار، پا   -  تالیجید

 .شوندی مرزها فروخته م یدر آن سو ه در آمار تجارت در نظر گرفته شوند ک  یبه عنوان خدمات

داده  یمختلفهای  بندی طبقه   نی همچن مع  ها از  اساس  تما  یارها یبر  دارد.  وجود  ها  بندی این طبقه مهم    زات یمختلف 

ا به  آ  ن یمربوط  که  تجار   ی براها  داده  ا یاست  آی دولتمقاصد    ا یاند  شده   آوری جمع   ی مقاصد  شرکت ها  داده   ای .  ها  توسط 

ها مهم  داده یبند. دسته یشخص ر یغ ا ی هستند   یحساس. شخص ر یغ ا ی حساس هستند  .یبخش عموم   ای شودمی  استفاده

ز مل  رایاست،  در سطح  است هم  ب  یممکن  در سطح  باشد.   ،ینوع دسترس  یبرا  ییامدهایپ  یالمللن ی و هم  داشته    وجود 
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مهم  ها  بندی طبقه ی نیزاین  است یس  دگاهید  ک یدر سراسر مرزها از    هاآن   یهاجریان ها و  داده  ت یرینحوه مد  یبرا  نی همچن

 است. 

 رفتار شود  ها آن متفاوت با ای به گونه   دیو با  ست یتجارت ن  یفرامرزهای داده  جریان 

متفاوت رفتار   ،یالمللنیبا کاالها و خدمات متعارف، از جمله در انتقال ب  دی که با  بیانگر آن استها خاص داده  ی های ژگیو

شده است. به    ده یبه چالش کش  حکمرانی و    ت ی مانند مالک  ی میبر داده، مفاه  ی مبتن  تال یجی اقتصاد د  د یجد   نه یشود. در زم

کنترل و استفاده از    ،یحق دسترس  یاست که چه کس  نی است، مهم اها  داده "مالک"    یچه کس   نکه یا   نییتع  ی تالش برا  یجا

 را دارد. ها داده

بدون    عت یکشور مرتبط است و طب   ی هان ی با سرزم  ی که به طور سنت  ی مل  حکمرانیمفهوم    قی در تطب  ی مشکالت قابل توجه 

  از یاغلب با ن  تال یجید   حکمرانیدارد، وجود دارد.    جریان ها در آن  که در آن داده  ی تالیجی د  ی بودن و باز بودن فضا  ی مرز، جهان 

ذخ  مرزهاها  داده  رهیبه  داخل  ب  ه همرا  ی مل  ی در  ارتباط  اما  ن ها  داده   یی ایجغراف   رهیذخ  ن یاست،  آشکار  توسعه  .  ست یو 

  ی گذاراشتراک یک هویت عنوان ها را به دادهبهتر است  چالش است.  کی  ز ین یفرامرز های داده  جریانبه  ین یسرزم صی تخص

 . مبادله ا یمعامله یک هویت عنوان  به  تا شده درک کرد، 

ب  حکمرانی ارزش   یآمار   قیاز طر  المللن یتجارت  انواع،  بر  و مککه  تک  یها آن ها  )از جمله منبع و مقصد(  دارد،    ه یتجارت 

آن وجود    ی برا  یآمار رسم   چی که ه   یفرامرز  های داده   جریان   ی ابی در هنگام رد  یی کردهایرو   نی . چنآورداطالعات را بدست می 

در سرتاسر   المللیبین تجارت   ی که براای  شده   ت ی تثب  ی کردها ی . رواست  ز ی چالش برانگ  اما   ، است  رممکن یغ   م ییندارد، اگر نگو

  ت ی با توجه به ماه  ها،در مورد داده  ی راحتتوان به  نمی   مبدا( را  ن یشود )به عنوان مثال، قوانمی   مختلف اعمالهای  کشور 

شده است،    ه یته   المللیبین  سازمان   نی که توسط چند  تالیج یتجارت د  گیریاندازه   ی اعمال کرد. بر اساس کتاب راهنما  هاآن 

به مبادله خاص های  داده  جریان  کاال    ی خام که  ن  ا یاز  د  ستند،ی خدمات مرتبط  »تجارت  گنجانده نشده    تال« یجی در مفهوم 

 است. 

  در مورد وجود دارد.    ز ی ن  یو فرهنگ  یاسی سهای  چالش   ،یفرامرز  هایداده  جریان  یی در شناسا  یفنهای  چالش   عالوه بر 

  ی گاه  موضوع  ن یوجود ندارد. ا  ی مورد توافق جهان  ف یاشاره کرد، تعار  ها آن توان به  می   که هایی  داده   بندی طبقه از    یار یبس

  ی هامنجر به تفاوت   تواندیمختلف م  ف یکند. به عنوان مثال، تعارمی   وار را دشها  داده  جریاننحوه برخورد با    نیی اوقات تع

ها به شدت با تجارت  . اگرچه داده شوندی م  یبندطبقه   ی شخص  ی هاشود که به عنوان داده   ییهاداده   جریان در حجم    ی ادیز
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برا  ی قو  یرقابت   ی هات یمز  توانند ی مرتبط هستند و م ا  مندهرهب  هاآن از    توانندی که م  یکسان  ی را    جریان کنند،    جاد ی شوند، 

 شوند.  می تنظ بی ترت ن یصرفًا به ا د یهستند و نه تجارت، و نبا  یک یخود نه تجارت الکترون یبه خود   یفرامرز هایداده

از    ها، بر داده   یمبتن   یبازار در اقتصادها شود و به منابع شکست بالقوه  می   یاطالعاتهای  ت یمنجر به مزها  داده   مالکیت 

  رقابل یدر اقتصاد داده غ  یذات  ی. عدم تقارن اطالعات دیافزامی  اثرات شبکه  نیو دامنه، و همچن  اس یدر مق  ییجمله صرفه جو

  ز ی نها  اده د  ات یمرتبط با اخالق  یاصالح آن وجود ندارد. مبادالت اضاف   ی در بازار برا  ی راه حل  چی ه  را یرسد، زمی   کاهش به نظر 

  ن یب  یوندهایو پ  ها،ت یاز جمعها  و نظارت بر داده ها  ارزش از داده  جادیا  نیمهم هستند، از جمله رابطه ب  بیترت   نیبه هم

داده  لتر یف  نتها  کردن  در  سانسور.  ا  ار ی بسها  اده د  جریان و  ها  داده   حکمرانی   جه،ی و  با  است.  حال  ن یمهم  در  که    ی حال، 

کاهش    ها، حقوق داده   نیتواند به تضممی   در نقطه مناسب  یفرامرز  هایداده  جریانمناسب در مورد    ن یقوان  گریتنظیم 

 وجود ندارد.   یاستیس  کردیدر مورد رو ی اتفاق نظر چی کمک کند، ه یاز توسعه اقتصاد  تی و حما  یساختار های چالش 

 پیامدهای مهمی در پی دارد  یفرامرز های داده  جریان حاکم و های متفاوت به داده  یکردها یرو

م ژئوپل  یاقتصاد  یاصل   گرانیباز  ان یدر  د   یکی تیو  اقتصاد  بر    ی کردهایرو  تال،یجیدر  طور    -ها  داده   جریانحاکم  به  و 

د تر  گسترده  قابل  ،  وجود دارد    المللیبین و  ای  در سطوح منطقه ی که  معدود اجماع  ی به استثنا  -   تال یجیاقتصاد  به طور 

متحده    االتی ا  کردی برخوردار هستند. رو  ی خاص  ر یاز تأث  یحکمرانی  ی اصل  کرد ی. در سرتاسر جهان، سه رومتفاوت است   ی توجه

که    ی دارد، در حال  د یتوسط دولت تأکها  بر کنترل داده   ی نیمتمرکز است. مدل چ  یتوسط بخش خصوص ها  بر کنترل داده

ها  از تنش   ی کی ی کنون طی کند. شرامی   ت ی حما یاس اسهای  حقوق و ارزشتوسط افراد بر اساس  ها  اروپا از کنترل داده  ه ی اتحاد

به دنبال گسترش    ی جهان  تالیج یدهای  شرکت   ن،ی است. عالوه بر ا  نی متحده و چ  االت یا  نی ب  ژهیمناطق به و  نیا  ان یدر م

 داده خود هستند.های زیست بوم 

  ژه یومرتبط، به   ی هافناوری ها و  رهبر ممکن است با کنترل داده   رایوجود دارد، ز  فناوری  یهاشرفت یدر پ  یرهبر   یبرا  یرقابت

  ی خطر پراکندگ  نه، یزم  ن یبه دست آورد. در ا  کیاستراتژ  تیمز  کی   ن یو همچن  ی اقتصاد  تیمز  ک ی  ،ی در رابطه با هوش مصنوع

  لو یها و سبر داده ی مبتن تالیج یاقتصاد د ک یخطر وجود دارد که    نی ا ،ی وجود دارد. به طور کل  نترنتیو ا تال یج ید  یدر فضا 
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کمتر از    یامر از نظر اقتصاد  نیو باز است. ا  رمتمرکز یشبکه آزاد، غ  کی به عنوان    نترنت ی ا  یکه برخالف روح اصل  د، یآ  دیپد  3گرا

 . دیآمی  تبه دس  ی همکار ت ی از قابل ی شتریاحتماًل منافع ب رایحد مطلوب است، ز

  یو ساختارها  دهدیرقابت را کاهش م  ،شودمی   فناوری  شرفتیپمانع از  ها،  بر داده  یمبتن  تالیجی در اقتصاد د  گسستگی

  موضوع   ن ی شود. ا  گر ید  ی دولت در برخ  شتر یشود و منجر به نفوذ ب  دار یپد   ها نه یزم  ی در برخ  سازدی را قادر م  ی بازار انحصار

منف  اثرات  است  توجه  یممکن  باشد.    ی کشورها  ر اکث   ی برا  ی قابل  داشته  توسعه  حال  را    ی تجارهای  فرصت   ، گسستگیدر 

داده در سراسر مرزها    جریانشود و  تر می ده یچیپ  ن یتامهای  ره یبه زنجها  کاربران و شرکت   یدسترس  رایدهد، زمی   کاهش 

 آورد. وجود خواهد  به یی قضاهای حوزه  ن یدر ب ی همکار ی برا ی شتریموانع ب ن یشود. همچنمی  محدود 

  رغمیمثال، عل  ی وجود دارد. برا  ی داده اصل  یقلمروها   ان ی در م  ی احتمال  یی از همگراهایی  ، نشانه گسستگی خطر    رغم یعل

ها از ورود به بازار خود  بر داده   ی مبتن  ی خارج  ی هاشرکت   ی محدود کردن برخ  ی را برا  یمتحده اقدامات  االت یتمرکز بر بازار آزاد، ا 

کند.  می   اشاره ها  داده  جریانبه باز بودن   ن یحال، چ  ن یمرتبط انجام داده است. در هم  یخلدا   ی هاخروج داده   ت یو ممنوع

که به نفع همه باشد    ی جهان  یراه حل   افتنی   یان در سراسر جهان براگذارسیاست دشوار است و به اراده    یینها   جهی نت  بینی پیش

 دارد.   یستگب

منظور مشروع    ی عموم  ی هااست یس  ی برا  تواندمی   ی مختلف  ل یدال جمله    ی فرامرز  ی هاداده  جریان   گریتنظیم   به  از 

از حر تا زمان  یاهداف توسعه اقتصاد   نی و همچن  یمل  تیحقوق بشر، امن،    یخصوص  م یحفاظت  که    یوجود داشته باشد. 

جز    ی گرید   نه یاز کشورها ممکن است گز  یبرخ   باشد،وجود نداشته    هاجریان   ن ی ا  می تنظ  یبرا   ی مناسب  یالمللن یب  ستم یس

به طور خودکار  ها  داده سازی  ی حال، محل  ن ی. با انندی نب  نیمع  ی استی به اهداف س  یاب یدست   یها برا داده   جریان محدود کردن  

و  ها  نه یهز  -  ستیارزش واضح ن  جادی داده و اسازی  رهیمکان ذخ   نیشود. ارتباط بنمی   یمنجر به افزودن ارزش داده داخل

بسته به    ها است یس  ن یکه ا  دهدی نشان م  ی مل  ی هااست یس ی در نظر گرفته شود. بررس  د یوجود دارد که با  یی ا یمزا  نی همچن

 در هر کشور متفاوت هستند.  ی و فرهنگ ی نهاد ، یاسی س ،یاجتماع  ،یاقتصاد  ،ی فن طیشرا

 
 یکپارچگی  یوربهره  گرددیباعث م  که  است.  یاره یداده جز  تیداده وضع  یلوهایبه س  ینقد اساس هاست و  سیلوی داده به معنی نگهداری متمرکز داده3

 . دینما جادی بر آن ا یمنف ر یآمده و تأث نییها پاداده
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شود.  تر می ی ضرور  یجهان  یبه حکمران   از ی ن  ،ی در اقتصاد جهان  یفرامرزهای  دادهو  ها  داده  جریان  شتر یبا توجه به رشد ب

شده است.    المللیبین بحث    یفعل  تی منجر به بن بست در وضع  هاآن و مواضع متفاوت در مورد مقررات  ها  دگاه یمتأسفانه د

به    یتجار های  توافقنامهاز  ای  نده یبا وجود تعداد فزا   گران یباز  نیزند، اختالف نظرها همچنان بپرداها می داده   جریان که 

)مثاًل در مورد اقدامات    تی نه تنها در مورد ماه  ی، نظرات متضاد G20  ی اعضا  ان یوجود دارد. در م  تالیجیاقتصاد د   یاصل

 وجود دارد.   ز ی ن ند یداده ها(، بلکه در مورد فرآسازی یمحل

هم افراط   نی در  مواضع  مورد    یحال،  ز  دیمف  یفرامرز  هایداده  جریاندر  بود،  بوم  را ینخواهد  نه    ق یدق   ی سازی نه  و 

. مقررات  کنندی به اهداف مختلف توسعه برآورده نم  ی ابیدست  ی کشورها را برا  ی ازهایداده احتماًل ن   گان یکاماًل را  ی هاجریان 

را در نظر  ها  همه ابعاد داده  د یبا  د یشود. مقررات جد  دا یپ  بینابینیراه حل    یبرا  یی مبنا  ا دارد ت   ی به بازنگر  از ی ن  نه ی زم  ن یدر ا

جامع و با در نظر  ای  وه یداده را به شی  ها جریان از تجارت فراتر بروند و    دی با  هاآن .  یراقتصادیو چه غ  ی چه اقتصاد  رد،یبگ

  ن یکنند. ا  ی بررس  نترنتیا  یکل  حکمرانیو    اتی مال  ت،تجارت، رقاب  ،یمل  تی حقوق بشر، امن  ی برا  یاحتمال   یامدهایگرفتن پ

ا م  ن یموضوع  مطرح  را  ب  کند ی سوال  مجمع  برا  یالمللن ی که  س  ی مناسب  به  داده   ی هااست یپرداختن  به  برامربوط    ی ها 

 . ست یتوسعه چ 

 وجود دارد  یفرامرز هایداده   جریانو ها داده یجهان حکمرانی   یبرا ی خوب  لیدال

  ی اصل  لیداده است. دال حکمرانیسطوح  ر ی وجود دارد که مکمل سا یداده جهان  حکمرانیچارچوب   یبرا  یمنطق قو کی

 خالصه کرد:  ر ی توان به شرح زمی  را

تواند به  می   کند که می   کمک  یعموم  ی و توسعه کاالهاها  داده   ی جهان  ی گذاراشتراک به امکان    ی جهانهای  داده   حکمرانی

 کمک کند.   ییآب و هوا راتییو تغ  ینگمانند فقر، سالمت، گرس یعمده توسعه جهان های چالش 

و    نترنت یا  رساختیز شتر ی بگسستگی  از    ی ریجلوگ یبرا -  ی آل در سطح جهان  دهی به طور ا  - در سراسر مرزها   ی فن  یهماهنگ

 است.  ی ضرور  تالیجی د ی فضا

اجرا به  توجه  بخش   نی و همچن  IoTو    5G  یبا  د  دنیسرعت  ناش  یتالیجیبه    حکمرانی ،  COVID-19  گیریهمه از    یشدن 

امی   دایپ  یشتر یب  تی اهم  ی جهانهای  داده دامنه    ن یکند.  در سطح  های  داده   آوریجمع روندها  را  درآمد  و کسب  گسترده 

منجر به    تواندی م  موضوع   نی اعتماد، ا  جاد ی ا  یبرا  ی جهان  یحکمرانی چارچوب منسجم    ک یدهد. بدون  می   گسترش   یجهان 
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ها و  ارزش داده   رهیدر زنج  تی موجود در مورد عدم شفاف   یهای نگران  نیها شود. همچن اشتراک داده  نه یدر زم  دیواکنش شد 

 . کندی م دیها را تشدداده   یا ینابرابر مزا  عیتوز

مل مقررات  مورد    یگسترش  اطم  ،یفرامرز  هایداده  جریاندر  هزمی   جادی ا  نانیعدم  و  افزاهای  نه یکند  را    ش یانطباق 

  ت یبار باشد. ماه انیدر حال توسعه، ز  یدر کشورها ژهی، به و متوسطکوچک و های شرکت  یبرا  ژهیتواند به ومی  دهد، کهمی

  ی هااست یاست که س  یمعن  ن یبر داده به ا   ی مبتن  تال یج یدر اقتصاد د  ی جهان  قابل مت  ی از وابستگ  یی و درجه باال  وسته یبه هم پ

 . شودمی  ز ی سرر گر ید   یبر کشورها  نه یزم  نی در ا یمل

  یی هاشده است که توسط پلتفرم   ی بازار  یمنجر به ساختارها   ی میخود تنظ  تال، یجید   ی هاپلتفرم   ی جهان  حکمرانی   اب یدر غ

  ی . گسترش روزافزون جهان شوندی م  ف یمختلف تعر  ی هااست یتوسعه و س  ی امدهایکه عمدتًا به نفع خودشان هستند، با پ

 کند می دشوارتر  ی هر کشور ی مرتبط را برا است یس های به چالش  یدگی رس ، یاصلهای و نفوذ پلتفرم 

  تال، یج ید  یهاپلتفرم وکار  کسب   یهامدل   ج یو نتا   ها یری پذب یجامع و منسجم از خطرات، آس  یاب یارز  ک یبه توسعه    از ین

 وجود دارد.  یدر سطح جهان  ن یآنال ی هاب ی آس شیافزا نهیزمدر برابر پس  ، یاجتماع یهارسانه   یها پلتفرم  ژهیوبه 

بر داده، به   یمبتن  تالیجید  یدر حال توسعه در فضا یکشورها  ه یمدت عل  یطوالنهای  ینابرابر   دیاز تشد  یریجلوگ  یبرا

  ی محل های  دگاه ی و د  ازهای حاصل شود که دانش، ن  نانیاست که اطم  ی است. ضرور  از یداده ن   حکمرانی  یبرا  ی جهان  کردیرو  کی

 شود.می  ارائه  ی جهان  استیسهای در بحث  ی به اندازه کاف  هاآن 

  د ینبا  یفرامرز  هایداده   جریان  ندهیآ   نترنت،یا  ی جهان  یمعمار  وستهیبه هم پ  ت یمتقابل و ماههای  ی با توجه به وابستگ

 شود.  ن ییبزرگ تع  یاز کشورها ی تنها توسط تعداد کم

  ی هاحل راه  ازمند ی که ن  کندی م  جاد ی را ا  ی جهان  ی هاچالش   ن یو همچن  ی جهان  ی هابر داده فرصت   ی مبتن  ی سازی تالیجید

  ت ی حما  یبراها  داده   یبرا   یاز ینش یپها  موثر داده   یجهان   حکمرانیاست.    ی مهار اثرات مثبت و کاهش اثرات منف  یبرا  یجهان 

مردم در مرکز    در آن   است که   دار یتوسعه پا  ی برا  2030دستور کار    ی ط یست محیو ز  ی اجتماع  ،ی به اهداف اقتصاد  ی ابی از دست

دارند. تالش  براقرار  و  داده   حکمرانی  ی برا  ی جهان  کرد یرو   ک ی توسعه    ی ها  تعداد   دیبا   یفرامرز  های داده   جریانها  از    یبه 

 توجه داشته باشد:  ر ی از جمله موارد ز ، یدیکل  یاست یس ی هات ی ها و اولوحوزه

 مرتبط با داده.   ی دیکل  می مفاه فیدرک مشترک در مورد تعار  جاد ای •

 ها.  به داده  ی دسترس ط یشرا جاد ای •
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 .  یفرامرز هایداده جریان و  ها ارزش داده  گیری اندازه ت تقوی •

 (.  ی)جهان  یعموم یکاال ک ی  عنوان بهها داده   با برخورد •

 داده.    حکمرانیاشکال نوظهور   بررسی •

 ها؛  و داده تالیجی حقوق و اصول مربوط به د  ر س بر  توافق •

 ها و مرتبط با داده استانداردهای  توسعه •

در اقتصاد    ات یو مال  بترقا  است ی ، از جمله در رابطه با سپلتفرم   حکمرانی مرتبط با   المللیبین  یهمکار   شافزای •

 تال یجید

 است  از ین د یجد ی ساختار نهاد کی داده، به   حکمرانی  ی با چالش جهان یی ارویرو  یراب

  ی جهان های  داده   حکمرانیخاص    یازها یو نها  ی ژگیبه و   ی دگیرس  یبرا  المللیبین موجود در سطح    ینهادهای  چارچوب 

ن براستندیمناسب  ز  ی .  احتمال  به  آن،  بودن  نهاد   ک ی به    ادیمؤثر  ترک  د، یجد   ی جهان  یچارچوب  از مشارکت    ی بی با  مناسب 

 است.  از ینای و چند رشته  ذی نفعی چندجانبه، چند 

است. اول، اغلب مسائل مربوط    رشد کرده  یمختلف  یرهای در مس  تال یجی د  یهافناوری ها و  داده   یجهان  حکمرانیتاکنون،  

ارتباط   کیبه عنوان    نترنت،یا  حکمرانیبه     ک ی رار گرفته است.  ق   ینفع مورد بررس  یمختلف چند ذهای  در انجمن   ،یشبکه 

  یکارآمد   جاد ی و ا  ینترنت یهماهنگ کردن منابع ا  یبرا  ییکردهایرو  یرو  قاً یشده عم  یو جهان   افتهی   سازمان  ینترنتیجامعه ا

 شود. می  برابر انجام طی معموًل با مشارکت همتا به همتا در شرا ندهایفرآ ن یکرده است. ا  یگذار  ه یسرماها شبکه شبکه 

  نفعان یذ  ها،کننده   میتنظ  ،ی ملهای  است که در آن دولت   ی اروپا شامل انجمن  یشورا  108  ونیمشابه، کنوانس، و به طور  ماً دو

خصوص  نما  یبخش  مدن  ندگان یو  درمی   یجامعه  اطالعات  ب  افتیتوانند  و  بهبود  هایی  نش یکنند  و  ارتقا  مورد  در  را 

 به اشتراک بگذارند.  ون یکنوانس

گسترش  اً سوم با  ادغام  ها  دولت   ها، داده   یفرامرزی  هاجریان ،  دنبال  قوان  حکمرانی به  در    المللی بین تجارت    نیخود 

  یامضاکنندگان است که ممکن است شامل سازوکارها   ن یب  نی از قوانای  شامل مذاکره درباره مجموعه   ندها یفرآ  نی ا  اند.بوده

،  دارد  ی محدود  تی شفاف   یتجار  یهانامه توافق   یهاشده در باال، مشخصه   ر ذک   گر ید  ر ی با دو مس  سه یحل اختالف باشد. در مقا 

 .شودی انجام م ی ردولتی غ نفعانیبسته و با دخالت اندک ذ  ی ندهایمذاکرات در فرآ رایز
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جابه  رشد   ی هاآن فراخوموجود،    ی هاسازمان   جادی ا  ی برا  ی نیگزیعنوان  به  کننده  مؤسسه هماهنگ   ک ی   جاد یا  ی برا  ی رو 

  مشخص   ها آن فراخواین  انجام شده است.    ی جهان  ی ها و داده  تال یجی د  حکمرانی و توسعه   یاب یارز  ی ها متمرکز بر و با مهارت 

نهادها  کندمی ساخت  یی ا یدن  یبرا   یکنون  یجهان   ی که  دنشده   ه متفاوت  چ  د یجد  تال ی جید  ی ایاند،  سلطه    ی زها یتحت 

 است.  از یمورد ن ی دیجد  یحکمران ی نامشهود است، و ساختارها

و رقابت با    ی سازی ضدجهان  سم، یعصر پوپول  نی آسان نخواهد بود. در واقع، در ا  ی مشترک و جهانهای  به راه حل   یاب یدست

شخص از    ی منافع  استفاده  با  داده   ها فناوری مرتبط  پ  تال، یجی د   ی هاو  است  ب  ک ی   شنهاد ی ممکن    د ی جد  ی المللن ینهاد 

  ی برا  دیجد  یجهان  ر ی مس  کیقدم گذاشتن در    شهیاز هم   تر یضرور   لعوام  نیحال، همه ا  نی برسد. با ابه نظر    یخودباختگ

 و داده است.  تال یج ید  حکمرانی

امر عالوه بر   ن یکند. امی  کننده  ج یگ  شتر یب ی آشفته را حت  تی متعدد، وضعهای انشعاب به حوزه ای داده  ی قلمروها ت یتقو

  ن ی از ا  تواندی را که م  ی خطرات، ارزش  ر یو سا   ی بری سا  ت یامن  ، یخصوص   م ی مربوط به حر  یاساس  ی هاب ی آس  ی برا  یی فضا  جاد یا

 . دهدی کاهش م اورد، یمرتبط به دست ب ی هاو داده  ها فناوری 

  د یبا   آلده یباشد، در حالت ا  ر ی کاماًل فراگ  یفرامرز  های داده  جریان ها و  داده   حکمرانی در مورد    یجهان   ی هابحث   نکه یا  یبرا

  ی کشور، برگزار شود. در حال حاضر، کشورها  یندگیاز نظر نما  یالمللن یمجمع ب  نیرتریملل متحد، فراگ  سازمان تحت نظارت  

گرفتن    دهی امر مستلزم خطر ناد  نی حضور داشته باشند، که اای  و منطقه   یجهان   بتکاراتدارند کمتر در ا   لی در حال توسعه تما

شود. در حال  می   ینابرابر   شیاست که منجر به افزا  ی جهان  استیسهای  در بحث   هاآن   یفرهنگ  نه یو زم  یدانش محل  ازها،ین

ابتکارات مختلف به    سازماندر    ی حاضر  که مربوط  کم  دهدا  حکمرانی ملل وجود دارد  از جمله توسط  و    ون یسی است،  علوم 

ملل    سازمانالملل    نی حقوق تجارت ب  ون یسیملل متحد؛ کم   سازمانحقوق بشر    یتوسعه. دفتر عال   یبراملل متحد    فناوری

  UNCTADمخابرات    المللیبین  ه ی و اتحاد  نترنت؛ی ا  حکمرانیملل متحد؛ انجمن    ی و فرهنگ  ی علم  ، یآموزش  سازمان متحد؛  

کند.  می   خود، کمک   ی فنهای  ی اجماع و همکار  جاد یاهای  ت یفعال   قات، یتحق  ق یخود، از طر  یسه ستون کار   قیاز طر  نی نهمچ

و ابتکارات در حال    ندها یفرآ  ر ی مؤثر با سا   ی وندهایاز پ  د ی کند، با  فا یا  نه یزم ن یملل بتواند نقش خود را در ا  سازمان   نکه ی ا  یبرا

 حاصل کند.   نانیشود اطممی  ی رهبر یو بخش خصوص  ان ی هدانشگا ، یانجام که توسط جامعه مدن

 پر کردن شکاف است   یبرا  شتر یداده به نفع همه مستلزم تالش ب  جریان جاد یا

است که اقتصاد    یفعلهای  به شکاف   یتوجه کاف   ملزم به   یفرامرز  های داده   جریان و  ها  داده  استفاده از   یهر گونه تالش برا

نهاین شکاف کند.  می   را مشخص   ی جهان  تال یجید ب  ها  ب  نی تنها  بلکه  به    ز ی ن  نفعان یذ  ن یکشورها،  قابل مشاهده هستند. 
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مهارت  مجموعه  فقدان  مثال،  مستق  ی هاعنوان  دولت  در  ناکاف   ماً یمناسب  ارائه  به  فن  ی منجر  تحل  یتخصص  در    ی لیو 

قانون  یندها یفرآ چارچوب  نظارت  ی توسعه  اشودی م  ی و  دولت   موضوع   ن ی.  شانس  خود  نوبه  برابه  را    یی شناسا  یها 

و    شوندی م  دار یکه ممکن است پد  یابالقوه  یدها یو خطرات و تهد  تال یجی د  ی هافناوری توسط    تواندی که م  ییاهفرصت 

به بخش    ی عموم  یوابستگ  شی به افزا  ل یخطر تبد  ن ی. اکندیکنند، محدود م  ییرا شناسا   ها آن  م ی تنظ  ی برا  یی هاراه   نی نهمچ

محور   یخصوص  ارزش می   سود  که  فرد  کی دموکراتهای  شود  بشر  حقوق  توجه  ی و  قابل  طور  است.    ف ی تضع  ی به  شده 

توسعه   یکشورها  استعدادها   ز ی ن  افتهیکمتر  دادن  دست  از  کشورها  تر بر  یاز  برابر  در  م  افتهیتوسعه   ی خود  و    برند،ی رنج 

 . کندی کمک م ی جهان ی نابرابر شیکه به افزا -دارند   ی جهان است ی بحث س گری تنظیم در  ی کمتر ندگان ینما

بهر   با س  د یبا  یفرامرز  های داده   جریان بر    حکمرانی  ی برا  یالمللن ی چارچوب  و منسجم  تا    ی مل  ی هااست یمکمل  باشد 

و    یبا سطوح آمادگ  یکه کشورها   یباشد، به طور   ر یانعطاف پذ   دیتوسعه کار کند. با  ی ها برابر داده   یمبتن  تالی جیاقتصاد د

توسعه خود  های  ی استراتژ  یو اجرا   یالزم را هنگام طراح  گذاریسیاست   یفضا   ها، از داده  یمندبهره  یمختلف براهای  ت یظرف 

اگر    نه یزم  نی توسعه در ا  یبرا  ی مل  ی های استراتژ  ا ی  ها است یحال، س  ن یبر داده، داشته باشند. در ع  ی مبتن  تالیجی در اقتصاد د

 خورد.   را در ذهن نداشته باشند، احتماًل شکست خواهند ی انداز جهانچشم 

و جذب ارزش    جاد یا  یخود براهای  ت یتوسعه ظرف   یبرا  ی شتریب یمنابع داخل  صی به تخص  از ی که همه کشورها ن  یدر حال 

را برآورده    ازهاین ن یاز کشورها نتوانند ا ی اری کشورها ممکن است در بس ر یو سا  ی فن ، یدر داخل کشور دارند، منابع مال ها داده

آن بر    ر یو تأث  19-د یکوو  یریگکه همه   ی است. در حال  صادق   کشورهای کمتر توسعه یافته   ی در کشورها  ژه یامر به و  ن یکنند. ا

به بهبود   از یاز ن  ز ی را ن نفعانی ذ  ر ی ها و ساکاهش داده است، اما دولت  شتر یرا ب  یبه بودجه عموم  یدولت، دسترس  یدرآمدها 

 تر کرده است.  بر داده آگاه  ی در حال تحول مبتن  تالیجیاز د  یمندمشارکت و بهره ی خود برا ی آمادگ

تواند از می   ،تمرکز کند. اولً ها  نه یاز زم  یعیوس   فی ممکن است بر ط  المللیبین   ت یحما  ،یفرامرز  های داده   جریان  نه یدر زم

 کشورهای کمتر توسعه یافته از    ی میمرتبط کمک کند. به عنوان مثال، کمتر از ن  ی و نظارت  یقانون های  چارچوب   نی نظر تدو

و حر  نی قوان  یدارا از داده  ثان  ی خصوص  م ی حفاظت  با  ی ار یًا، بسیهستند.  با    ی برا  ی مل  ی ها یاستراتژ   دی از کشورها  برخورد 

  ن یکمک کند و در ع یتوسعه اقتصاد یکنند که بتواند به دستاوردها  نی تدو یارا به گونه  یفرامرز هایداده  جریانها و داده

نگران و  بشر  به حقوق  بگذارد. سوم  یتیامن  یهای حال  احترام  برااً مختلف  است  آگاه یافزا  ی، ممکن  مورد مسائل    یش  در 

  ر یفراگ  ج ی به نتا  ی ابیدست  یبرا   ت، یباشد. در نها  از ینسازی  ت یظرف های  ت ی، به فعال هاآن توسعه    ی امدها ی و پها  مربوط به داده 
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ا  یو جهانای  منطقه   ی گفتگوها و    ز یرا در کنار م  یگاه یجا   د یدر حال توسعه با  یکشورها   نه،ی زم  نیدر  مذاکره داشته باشند 

 و جلسات مربوطه را داشته باشند.  ندهایمشارکت موثر در فرآ ی الزم برا ی زارهااب نی همچن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و   دیجیتال  نقش    فرامرزی  ایده اد  هایجریان داده 

می ایفا  اقتصاد جهانی  در  مهمی  و  پیامدهای  روزافزون  و  کند 

شگرفی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به همراه دارند.  

داده   ترافیک  زیاد  رشد  سرعت  به  توجه  چه    –با  و  محلی  چه 

داینامیک    -المللیبین  درک  بهبود  برای  مبرم  نیاز    جریان یک 

از داده  تا  دارد  وجود  فرامرزی  مناسب   های  پاسخ  طریق  این 

 الملل ایجاد شود.سیاستی را در سطح ملل و بین 

فصل اول با فراهم کردن تعریفی از داده و برجسته کردن  

مشخصه  فراهم برخی  را  گزارش  مقدمات  آن  کلیدی  های 

روندهای  می گزارش  داده جهانی،  ارزش  زنجیره  زمینه  در  کند. 

آن فناوری اخیر   خصوص  به  دیجیتال  با    هاییهای  مرتبط  که 

میداده   جریان بررسی  می هاست  تاکید  گزارش  کند  کند. 

بین   گسترده  توازن  عدم  با  داده  بر  مبتنی  دیجیتال  اقتصاد 

این عدم توازن    کشورها و داخل کشورها مشخص شده است.

و   داده  مهار  برای  کشورها  بین  آمادگی  برابر  نا  سطوح  در 

توجریان  و  رشد  منظور  به  داده  فرامرزی  انعکاس  های  سعه، 

 یابد.  می
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  اخیر های روند

مبتنـی بـــر 

  اقتـــــصاد داده

 دیـــجیتال 
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 های اخیر مبتنـی بـــر داده اقتـــــصاد دیـــجیتال روند ۱فصل  

 مقدمه

  ز ی متما  ی های ژگ یاز و  ی کیعمل و تعامل مردم است.    ی هاوهیش   ر ییشدن روزافزون اقتصاد و جامعه در حال تغ  ی تالیجید

  بوده است   نترنت یدر ا  تال یجی د  ی هاداده   ا ی  ن ی اطالعات قابل خواندن توسط ماش  ی مختلف، رشد تصاعد   ی تالیجیتحوالت د 

(UNCTAD, 2019a)ل ی و تحل  ه یدر حال ظهور هستند، مانند تجز  ی تالیجی د  ی ها فناوریتمام    ی هسته اصل  یی هاداده  ن ی. چن  

منبع    ک ی  به؛ که  نترنتیبر ا   ی و تمام خدمات مبتن   یابر  انشی(، راIoT)  ا یاش  نترنتیا  ن، ی(، بالکچAI)  ی ها، هوش مصنوعداده

تا    ی شتریافراد ب  رایکرده است، ز  عی شدن را تسر  ی تالیجید   یندها یفرآ  19کووید  ی ریگاند. همه شده   ل یتبد  ی اساس  ی اقتصاد

و فروش    د یارتباط، خر  یبرقرار  ل، ی کار، تحص  ی به عنوان مثال، برا  ؛ نیآنال   ی هاکانال   ق یخود از طر  ی ها ت یحد امکان به فعال

 . (UNCTAD, 2021a) دهندی ادامه م  ی سرگرم ای

  ی هابه همراه داشته باشند و به حل چالش   یادیز  یایمزا  توانندی م  ،یالمللن یب  ای  ی، چه داخلهاداده  جریان ها و  داده

مهار شوند،    دی با  ییدستاوردها   نی که چن  یکمک کنند. در حال   دار یمرتبط با اهداف توسعه پا  یها از جمله چالش   ، یاجتماع

معدود تصرف شوند.    یاتوسط عده  نکه ی شوند، نه امی   عیعادالنه توزای  وه یبه ش  ها آن حاصل شود که    نان یمهم است که اطم

از    شتر یب  ار ی ها بس. داده ردیمورد توجه قرار گ   د یهمراه است که با ی شدن با عدم تعادل قدرت و نابرابر  ی تالیجی د  ی روند کنون

  ن یمرتبط هستند. ا  یمل  تیامن  ن یحقوق بشر و همچن  ی هاجنبه   ر ی و سا  یصخصو   می با حر  رایهستند، ز  یمنبع اقتصاد   کی

 ست. هادر رابطه با داده   یگذاراست یس ی نگر براو کل   کپارچهی  کردیرو کی به   از ین  نشانگر   اتفاق

.  افت یدست    شتر یبه اجماع ب  توانب آن    ق یکرد که از طر  دای را پ  یی هاراه  توانی که چگونه م  دیآی م  ش یسؤال پ  ن یادر ادامه  

ا  ی ا یاز مزا  ی مندبهره  یبرا ا  نترنت یکامل  برا  ی مبتن   تالی جیاقتصاد د  نکه ی و  باکار کند، دادهجهان  مردم    ی بر داده  در    د یها 

اش  جهانسراسر   ع  تراک به  در  ن  نیگذاشته شوند.  تنظ  یفور  از ی حال،  در سطح    جریانمناسب    می به  در    ،المللیبین داده 

مختلف و سطوح   ط ی باشند و شرا  ر یانعطاف پذ د یبا یمقررات  ن یوجود دارد. چن  ی جهان ی هاداده حکمرانی چارچوب گسترده 

گزارش بحث خواهد    نی. همانطور که در ارندیبگ  ظر اهداف توسعه کشورها را در ن  ن یو همچن  ی تالیجید   یمتفاوت آمادگ   ار یبس

ها کنترل کرد.  نه یاز زم  یعیوس  ف ی توان تحت مقررات در طیرا م   ها جریان   ن یا  ی ایمزا  ع ی و توز  یفرامرز  ی هاداده   جریان شد،  

آسان  ی حکمران  کرد یرو   ک ی  افتنی کار  نیستندمشترک    فیتعار  زیرا  ستین  یمتعادل  اندازه  یکسان  چالش    هاده یپد  یریگو 
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و در ادامه    کندمی   را برجسته   ها آن   ی د یکل  ی های ژگ یاز و  ی شود و برخی ها شروع ماز داده   یفیفصل با ارائه تعر   ن ی ا.  اندزیبرانگ

 پردازد. و اطالعاتی می  فناوری های کارهایی برای پر کردن شکاف به دنبال راه

 اطالعات و ارتباطات فناوریو استفاده از   یاز نظر دسترس یتال یجیشکاف د

  ل یتسه  ی برا  ی دی بر داده، نقطه شروع مف ی مبتن  تال یجیدر اقتصاد د  ی ناهموار باز ار ی و بس یفعل  ت ی کوتاه بر وضع یمرور

مفاه احتمال  می درک  مرز  ی هاجریان   ی توسعه  برون  برا  یداده  بهره  یاست. کشورها  و  ا  یمندمشارکت  با   ن یاز    د یاقتصاد 

  یی توانا   دی با نیهمچن  هاآن داشته باشند.   یها هستند، دسترسانتقال داده   ی مرتبط که مبنا یارتباط   یهافناوری بتوانند به  

اتصال    ت یکشورها از نظر ظرف   ن یدر داخل و ب  ی قابل توجه  یها را داشته باشند. هنوز شکاف   ی دسترس  ن یاستفاده مؤثر از چن

ا ا  نترنت یبه  به  پرداختن  آن وجود دارد.  از  استفاده  اقتصاد دینابرابر  ن یو  در  ا  د یکل  تال یجی ها  است.  بر    ن یتوسعه  بخش 

  نترنت یهوشمند، مقرون به صرفه بودن و استفاده از ا  ی گوش  رش ی، نوع اتصال، پذ مختلف در اتصال به تلفن همراه  ی روندها

کار    ن،ی کشورها است. بنابرا  نیدر داخل و ب ی اساس یدرآمد  یاز نابرابر یبازتاب  یتالیجید  یهاحال، شکاف  ن یتمرکز دارد. با ا

روکردن   بر  ارتباطات   فناوری   رساخت یز  است یس های  جنبه   ی فقط  و  بود  ی کاف   اطالعات  آن    نخواهد  کنار  در  به  و  پرداختن 

 مهم است.  ی اقتصادهای است یس  قیاز طر یجهان  یچالش نابرابر

 باند  یبه پهنا  یتلفن و دسترس 

در حال توسعه رو به کاهش بوده    ی و هم در اقتصادها  افتهی توسعه    یسال گذشته هم در اقتصادها   15تلفن ثابت در  

ثابت، نرخ نفوذ    باندپهن   یها است. در مورد اشتراک   افتهین  شی( افزاLDC)  افتهیکمتر توسعه    ی که در کشورها  یاست، در حال 

،  افتهیکمتر توسعه    یحال، در کشورها   نی است. با ا  افتهی  شی در حال توسعه افزا  یها و کشور  افتهیتوسعه    یدر اقتصادها 

کشورها به سمت اتصال تلفن    ن ی ا  رایصفر بود، ز  باً یتقر  2020- 2005نفر در دوره    100هر    یها به ازا اشتراک   ن یتعداد ا  ن یانگیم

  افته یتوسعه    یدر کشورها  همچنان  2020نفوذ تلفن همراه در سال    بی اند. اگرچه ضرهمراه کارآمد و در دسترس جهش کرده 

دوره تجربه    نیرا در ا  یشتری بود، گروه دوم رشد ب  افتهیکمتر توسعه    یکشورها   ژهیدر حال توسعه، به و  یاز کشورها   شتر یب

نرخ اشتراک تلفن    ن یدر حال گذار باالتر  یاقتصادها  ،یاشکاف کمک کرد. از منظر منطقه فاصله میان این  کردند که به کاهش  

سال   در  را  و    2020همراه  اروپا  آن  از  پس  و  دادند  آمرنشان  کم   کایقاره  گرفتند.  آس  زانیم  ن یترقرار  در  اق   ا ینفوذ    ه، ی انوسیو 

آفر  یعرب  یکشورها  ا  قایو  با    ی در حال توسعه و کشورها  یحضور کشورها  ترینبیش با    ر،یحال، مناطق اخ  ن یبوده است. 

   تجربه کردند.  2020-2005های را در سال  شیافزا نیترگیرچشم ، کشورهای کمتر توسعه یافته
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و   ه  تلفن همرا اساس منطقه   ی پهنا اشتراک  بر  ا   باند،  ز ا  نفر(   100هر    ی )به 

- یشهر  ی قابل مشاهده است. شکاف دسترس  ز ی ن  یی و روستا  یشهر   ت یجمع  نی از کشورها، ببسیاری  در    فناوری شکاف  

ندارند    یشبکه تلفن همراه دسترس چی به ه  ییروستا تیدرصد از جمع 16که    ییجا افته،یکمتر توسعه  یدر کشورها ییروستا

نشان  ها  داده   نیا  :استتر  متصل شوند، برجسته به شبکه  همراه    نبا دستگاه تلف  ن یتوانند به صورت آنالی درصد نم  35و  

  افته یکمتر توسعه    یدر کشورها   ییروستا   تیدرصد از جمع  63که    یاست، زمان  2015قابل توجه از سال    شرفتیپ  کیدهنده  

 بودند.  نترنت ی تلفن همراه به ا ی فاقد دسترس
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ه   ع ی توز  همرا نواع پوشش شبکه تلفن  ا   در   ا روست توسعه،    ، ی و شهر   یی مناطق   ( ت ی )درصد جمع   2020بر اساس سطح 

 تلفن همراه  نترنتیهوشمند و مقرون به صرفه بودن ا های تلفن  رشیپذ

 هوشمند های  ی گوش  رشیپذ

  ی کشورها شتر ی در ب  ژهیامر به و ن یهستند. اها و انتقال داده   نترنتیبه ا  ی دسترس  یبرا  ید یکل  ی هوشمند ابزارهای  یگوش

  ی های گوش   رشیکمتر گسترده است، صادق است. نرخ پذ  انهیباند ثابت و استفاده از را  یدر حال توسعه، که در آن اتصال پهنا

در همه مناطق در    شود،ی م  یر یگدر همه اتصاالت تلفن همراه اندازه  هوشمند   یهاهوشمند، همانطور که با نسبت تلفن 

و اروپا در نرخ    ی شمال  یکایماند. آمر  یباق   2019مناطق در سال    نیحال، شکاف ب  نیاست. با ا  افتهی  شیافزا  2019-2016  یها سال

  ی جنوب صحرا یهوشمند در کشورها  یها ی وشگ  رشی. نرخ پذنی بودند و پس از آن چ  شتاز ی هوشمند پهای  ی گوش  رشیپذ

 هوشمند تجربه کند.    یها تلفن  رش یرشد را در پذ  ترین بیش  2025تا سال    شودی م  ی نیبشیبود، اما پ  زان یم  نیترن یی پا  قایآفر

 هوشمند و تلفن همراه های مقرون به صرفه بودن طرح داده تلفن 

  ی بر داده در کشورها  ی مبتن  تال یج یکامل از اقتصاد د  یمندبهرهاتصال و    ی برا  ی هوشمند مانع  ی گوش  ک یداشتن    نه یهز

هوشمند    گوشی  ا یتلفن  ترین  مقرون به صرفه   ،2020( در سال  GSMA)  ار یارتباطات س  ی جهان  ستمیسدر حال توسعه است.  
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ب  نترنتیا  ت یقابل   یدارا در    4به طور متوسط    ی ن دستگاهیچن   نه ی، هز2019کرد. در سال    گیریاندازه مناطق مختلف    نی را 

که درآمد سرانه    یی داد. در کشورها می   ل یپردرآمد را تشک  ی ( در کشورهاGDPماهانه )  ی ناخالص داخل  د یدرصد از سرانه تول

  قایآفر  ی جنوب صحرا  یاز دو برابر و در کشورها   ش یدرصد( ب  9)   ب یکارائ  ی ایو در  نیالت  یکاینسبت در آمر  ن ی، انیز   دارند  یکمتر

  نترنت یبه ا   ی تلفن هوشمند به طور خودکار به دسترس  کی   ای   نترنتی ا  یتلفن دارا  کی   دیحال، خر  ن یبا ا  . دیرسدرصد    30به  

 دارد. از ی به اشتراک طرح داده تلفن همراه ن  زیراشود، نمی  منجر 

 نترنت ی سرعت اتصال به ا

ا اتصاالت  کل  ک ی   ی نترنتیسرعت  تراف   د یتول  ت ی ظرف   ی برا  ی د یعامل  از  استفاده  آنجا  ک یو  از  است.  و    فناوری که    یی داده 

ا از  .  جنین نبوده استاتصال    ت یف یکاما  بوده،    شرفت یدر حال پزیادی    ار یبسبا سرعت  سال گذشته    20در    نترنت یاستفاده 

  ی به اندازه کاف  ل یمیارسال ا  ا ی نترنت یمرور ا  نند ما  ی اساس  ی هات ی فعال  ی مختلف اتصال ممکن است برا  ی هامتوسط سرعت 

 . ستیمناسب ن و ...  یی وید یوهای  مانند تماس  ن، یریسا یخوب باشد، اما برا

 

1  مت ی ق  ا ی گ   5. ا   ت ی گاب به عنوان سهم   ی پهن ه  تلفن همرا درآمد ناخالص مل   ی باند  ز  نه،    ی ا (   2019سرا اقتصادها  )تعداد 

در همه   ار یس  باند پهن   نترنتیثابت به طور متوسط باالتر از سرعت اتصال ا  باندپهن   نترنتی، سرعت اتصال ا2020در سال  

در حال توسعه و در حال    یتفاوت در اقتصادها  نی که ا  ی. در حالتر توسعه یافتهکم   یبود، به جز کشورها   یاقتصاد  یها گروه

اندازه دو برابر سرعت اتصال تلفن    سرعت اتصال ثابت به   نی انگیم  افته، ی  هتوسع  یاقتصادها   ی گذار کمتر برجسته بود، برا

ک  ا  ت یفیهمراه بود. شکاف در  به  در    گیر چشم   ار ی اقتصادها بس  ر یو سا   افته یتوسعه    یاقتصادها  نی ب  نترنت ی اتصال  است. 
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  ی هشت برابر کشورها  باً یرتق  افته یتوسعه    ی سرعت مشاهده شده در اقتصادها  ن یانگی باند ثابت، م  ی رابطه با اتصال پهنا

 ( بود. ینور  بر ی)به عنوان مثال، در انتشار ف  ی کیتکنولوژهای و شکاف ها رساخت یبود که منعکس کننده ز تر توسعه یافته کم 

 

ا  اتصال  بر اساس سطح توسعه،    ی ، جهان باند پهن   نترنت ی سرعت  ب   2020و  ن   ت ی )مگا ثا  ( ه ی بر 

 نترنت یاستفاده از ا

تلفن و  ثابت  اتصال  هز  استقرار  کاهش  گسترده   یهاطرح   نهیهمراه،  استفاده  دستگاه داده،  از  همراه    یهاتر  تلفن 

تلفن   یها )تلفن تبلت   ی هاهمراه،  و  اهوشمند  اتصاالت  و  افزا  تر ع ی سر  ی نترنتیها(  روند  ا  یش یبه  از  کمک    نترنت یاستفاده 

دهم در    کی توجه  قابل   شیافزا  ن یکه ا  کردند ی استفاده م  نترنتیجهان از ا  ت یاز جمع  یمیاز ن   ش ی، ب2019اند. در سال  کرده

کمتر توسعه    یدرصد( و کشورها   44در حال توسعه )  یدر کشورها   نترنت یوجود، نسبت کاربران ا  نی بود. با ا  2000دهه    یابتدا

  ی ران کننده برانگ  ید یموضوع کل  کی شکاف همچنان    ن یاست. ا  افته یتوسعه    ی کمتر از کشورها   ار یهنوز بس  ؛ درصد(  20)  افته ی

  ب ی ، ضر2025کند که تا سال می  شنهاد یپهدف مهم    3 ، 2025  دار ی توسعه پا ی برا باند پهن  ونی س یاست. کم المللیبین جامعه 

ا و    ی درصد در کشورها  65درصد در سراسر جهان،    75به    د یبا  باند پهن   نترنت ینفوذ کاربران  در    د درص  35در حال توسعه 

  رش یدهد که پذمی   نشان   یرشد فعل های  بینیپیش بر    یمبتن  های تحلیل برسد. "  کشورهای کمتر توسعه یافته   ی کشورها 

سال    نترنت یا  یجهان  به    2025تا  تنها  است  برا  70ممکن  برسد...  یافته   ی کشورها  یدرصد  توسعه  کمتر  ، سطح  کشورهای 

 (.2020:21 ونسکو، یو  ITUدرصد است" )  31  ،2025شده تا سال  بینی پیش

 ک ی استفاده از تجارت الکترون

که   یمتفاوت است. در حال   یبه طور قابل توجه دهندی که افراد در آن انجام م یی هات ینوع فعال نترنت،ی کاربران ا  انیدر م

ا  80از    شیب کاربران  از  برخ   نترنتیدرصد  کشورها  یدر  بسمی   انجام  نیآنال  د یخر  ییاروپا  یاز  در  کشورها  یار یدهند،    ی از 

یافته  توسعه  کمتر  از    کشورهای  )  10سهم مربوطه کمتر  است  براUNCTAD, 2021cدرصد  تنها    ی (.  رواندا  در  درصد    9مثال 
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دارد   نترنتیا سال  .  وجود  در  ا  2017کاربران  خود  نیآنال  دیخر  یبرا  نترنتیاز  تجارت    مایحتاج  تحوالت  کردند.  استفاده 

 دارد.   ی بستگ  تالیج یاز اقتصاد د یمندبهره مشارکت و  ی کشور برا  کی  ی آمادگ ای  تیبه ظرف  ی ادی تا حد ز ک یالکترون

 

ا  ز  ا و منطق   نترنت، ی استفاده   )درصد( ه در جهان  بر اساس سطح توسعه 

 

 داده  کیو تراف نترنتیا یتکامل جهان

، همانطور که  هاآن است. گسترش    ش یاقتصادها و جوامع همچنان در حال افزا  ی برا  تال یج ی د  ی هاو داده   نترنت یا  ت یاهم

ارائه شده است،    ی بخش خصوص  ی است که توسط آمار اختصاص  ینیشود، تخم می   گیریاندازه(  IP)  نترنت یپروتکل ا  ک یبا تراف 

  ی ابی ارز  ن،ی. بنابراستندی واضح نو  مورد استفاده استاندارد    ی هاروش   و   رد مورد وجود ندا  نی در ا  ی کشور یآمار رسم  چی ه  رایز

  نترنت ی که ا دهند ی نشان م یمختلف همگ ی هان یموجود، تخ ن ی . با استین  ی داده کار آسان  ک یو تراف   ی جهان نترنت یتکامل ا

تراف   یجهان  دهه   کیو  در  است  ر یاخ  یهاداده  م  .منفجر شده  ا  رودی انتظار  پ  ع ی رشد سر  ن یکه  در    عیسر  شرفتیبا  مداوم 

 .ابد یادامه   تال یجید  ی هافناوری 

تراف  مورد  م  ، یجهان  IP  ک یدر  نظر  به   رسدی به  بودند  همان ود  موج  ییهاداده  نیترروز که  در  هایی  قباًل   UNCTADکه 

(2019a)  ک یتراف   دادی ارائه شده بود که نشان م  IP  انوس یشد. مناطق اق خواهد  از سه برابر   ش یب  2022تا    2017  یهاسال   نی ب  
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  ک ی . طبق  تری دارندسهم کم  قایو شمال آفر  انهین و خاورمیالت   ی کایآمر  همچنین زیاد  ار یبس یبا سهم ،یشمال   یکا یآرام و آمر

 فراتر خواهد رفت.  نترنت ی ا کیاز کل تراف  2022تا سال  2016در سال   یجهان  IP ک یتراف  ،ی نیبشیپ

  ن ی به صورت آنال  یاندهیبه طور فزا  هات ی فعال  شتر یب  رایداشت، ز  نترنتی ا  کیبر تراف   یگیرچشم   ر ی تأث  COVID-19  یریگهمه 

سال    یدرصد   26که نسبت به رشد    افتی  ش یدرصد افزا  35  ،2020در سال    نترنت یباند ا  ی از پهنا  ی. استفاده جهانشدی انجام م

ساله    کی   شیافزا  ن یدهنده بزرگترنشان امر    نی ا  بود.  ی ریگواکنش به همه  لیداشت. عمدتًا به دل   ی قابل توجه  شیقبل افزا

ثابت کرده    نترنت یا  افت، ی  ش یافزا  ها کردند و حجم آن   ر ییتغ ناگهان  ی کیتراف   ی الگوها   2020است. اگرچه از مارس    2013از سال  

  ی را برا یی هاشبکه برنامه  یراتورهااز اپ ی اری است. بس ر یپذانعطاف ی ریگمرتبط با همه  ی ناگهان  راتییاست که در مقابله با تغ

 (. TeleGeography ،2021aاند )کرده ع یلوتر از تقاضا تسرج  یبرا  تیظرف  شیافزا

 

ف  با های  سال   ، ی جهان های  داده   ک ی ترا اگزا ( ه(   ت ی انتخاب شده   در ما

 یمرز نیبهای داده جریان گیریاندازه 

در حال حاضر ه  بسیار دشوار   یفرامرزهای  داده   جریان   گیریاندازه واقع،  در    ها آن   گیریاندازه   ی برا  یراه عمل  چی است. 

  ی برا   دیها و شواهد مفاز ارائه نشانه   رایز  ،یکم   تیاما با موفق  شوند،ی م  یابیارز  های ندگینما  قیعمدتًا از طر  هاآن وجود ندارد.  

 4هستند.   ور و توسعه د  یگذاراست یاهداف س

 
توان  می   آنها را  یریبهبود اندازه گ  تی و اهم  یفرامرزهای  داده   جریان  ی ریاندازه گهای  یدر مورد دشوار   شتر یبهای  بحث   4

 (. 2020) ی (؛ و کور2019)  نی و نگو ل ی. کوافتی ( 2016مخابرات و اطالعات ) ی در اداره مل
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،  ITUمخابرات،    یالمللنی ب  ه یاتحاد  ف یاست. طبق تعر  المللیبین باند    یمورد استفاده، پهنا  یاصل   ار یاز نظر حجم، مع

  ه یبر ثان  ت یبر حسب مگاب  ، یالمللن یب  نترنت یباند ا  ی شده از پهنا استفاده  ت یبه کل ظرف   یالمللن یب  نترنت یباند ا   ی»پهنا 

دارد  پهنا «اشاره  م  یالمللن ی ب  نترنتیا  اند ب  ی.  به  شده  تراف   ن یانگیاستفاده  و    یالمللن یب  ی نور  بر یف   یها کابل   ک یبار 

  کی و تراف   شودی ماهه سال مرجع محاسبه م  12در دوره    نیانگیاشاره دارد. م  نترنت یا  کیحمل تراف   یبرا  ییویراد  یوندها یپ

  ی المللن یب نترنت ی مختلف ا  یها نک یل  یبی ترک یکیبار تراف  نی انگی ... مردیگی را در نظر م یالمللن یب ینترنت ی ا یوندهایهمه پ

 جداگانه گزارش کرد.  یوندها یپ ک یبار تراف  نیانگیبه عنوان مجموع م توانی را م

 

اساس منطقه،    ، المللی بین باند    ی پهنا  ب   2020- 2015بر  ا ن   ت ی )تر ثا  ( ه ی در 

 

از    یها داده سال    ی نیبش یو پ  یالمللن یباند ب  ی که در شکل نشان داده شده است، رشد پهنا  TeleGeographyموجود 

است. در    ای و آس  ی شمال  ی کای آمر  ن یو اروپا و ب  ی شمال  یکایآمر  ن یب  یامنطقه   ن یباند ب  ی پهنا  شتر ی. بددهی را نشان م  2024

شم  ی کشورها  ان یم ارتباط  توسعه،  حال  ب-ال در  آمر  ی شمال  ی کایآمر  ن یجنوب  ب  یپهنا   ترینبیش   ن یالت  ی کا یو    ن یباند 

دارند،    جریان   ت یکه بر حسب با   یی هااطالعات فقط به مقدار داده   ن یحال، ا  ن ی را به خود اختصاص داده است. با اای  منطقه 

م ا  کند، ی اشاره  جهت    نکه یبدون  کدام  در  کند  ب  جریانمشخص  خروج  یورود   ی هاجریان   ن یدارند.  از  داده   ی و    ک یها 

محصوالت داده اشاره  خام و هم به  های  هم به دادهها  ت یبا  نی ا  ن،ی. عالوه بر اشودی قائل نم  ی زیمنطقه/کشور خاص تما

 . دارند
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پهنا  ا   ن ی ب   المللی بین باند    ی تکامل   ی منطقه 

 اطالعات  آوریجمع 

  ی هابخش و بخش   ن یکرد. همانطور که در ا  آوری جمعمختلف های  مختلف و به روش   گرانیتوان توسط بازی را مها  داده

  ن ی. اکنندی م  فایارزش داده ا  رهیرا در تمام مراحل زنج  ینقش مهم  ی جهان  تال ی جید  یها نشان داده خواهد شد، پلتفرم  یبعد

دهد. سپس به تحوالت  می  مورد بحث قرار   ی داده در سطح جهان  یاصلهای  کننده   آوریجمععنوان    به را    هاآن بخش نقش  

به طور قابل    ن یبه ماش  نیو اتصاالت ماش  نترنت یمجهز به ا  یها دستگاه   شیافزا  رود ی انتظار م  را یز  کند،ی نگاه م   ا یاش  نترنت یا

 دهد.  شیداده را افزا  جریانو  د یتول ی توجه

 تال یجی دهای پلتفرم 

  ی ادیکه کاربران ز  ی هستند، زمان  عی وس  اس یها در مقداده   ی آورجمع  ی برا  ی ممتاز  تیدر موقع  تال یجید جهانی    ی هاپلتفرم 

ا  ی دسترس  ها آن به خدمات   توجه  یرقابت   ت یمز  ها آن به    امر   ن ی دارند.  غمی   ی قابل  در    ی الملل ن یب  ستم یس  ک ی   اب ی دهد. 

  توانند ی ها مپلتفرم   ن یاست که ا  یمعن  نی به ا  ماً یها مستق داده  یآوردر جمع   تی مز  نیا  ، یجهان  یها داده  حکمرانیمناسب از  

 آورند.  را به دست   یفرامرز هایداده  جریان جه یبر داده و در نت  ی مبتن تالیجیاقتصاد د  ی پول  یدستاوردها  شتر یب

قدرت    ش یو افزا  ی انحصار  ی و دامنه، منجر به روندها   اسیدر مق یی جوها و صرفه به داده   ی اثرات شبکه، همراه با دسترس

بزرگ  ا   تال یج ید  ی هاپلتفرم   نیتربازار  در  که عمدتًا  چ  االت یجهان،  و  ا   ن ی متحده  است.  ها  پلتفرم   ن یمستقر هستند، شده 
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از طر  تیموقع را  با    د یجد  ی هاخود به بخش   ی با گسترش دامنه دسترس  گر ید  ی هاشرکت   ک یاستراتژ  ی دهایخر  ق یخود  و 

الب  در  س   یمشارکت  )  ت یتقو   گذاراناست یکردن  موقعUNCTAD  ،2019a  ،2019bکردند  سال    هاآن   ت ی(.  طول    2020در  در 

 . استدر شکل نشان داده شده  2021تا سال   یجهان   تالیجی دهای پلتفرم  یجهان  عی شد. توز شتر یب  گیریهمه 

 

ف   ع ی توز  د   100  یی ا ی جغرا ر    ، ی برتر جهان   تال ی ج ی پلتفرم  ا از ب ارزش  اساس   2021بر 

 تال ی جید غاتیتبل

  تال یجید   ی هااست. پلتفرم   تالیجید   غات یتبل   تال، یجید   یها از پلتفرم   یبرخ  اطالعاتکسب درآمد از   یاصل  یها از راه  یکی

به    تالیجی د غات یتبل ی هانه ی، هز2022رود تا سال ی اند. انتظار مبازار ادامه داده   نی غالب خود در ا تیموقع ت ی به تثب  یجهان 

تا آن زمان، سهم پنج پلتفرم    رود ی است. انتظار م  2013دو برابر سهم سال    باً یبرسد که تقر غاتیتبل های  نه یدرصد از کل هز  60

 . درصد فراتر رود  70از  تال ی جید  غاتیتبل یهانه یبرتر از نظر کل هز تال یجید



 آنکتاد  2021خالصه گزارش اقتصاد دیجیتال 

26 

 

 

 2022- 2012  تال، ی ج ی د   غات ی تبل   ی ها نه ی هز 

 ا یاش نترنت یا

  اردها یلیشده توسط م  دیتول های  داده   ق یاز طر  ک، ی نزد  ندهیدر آها  داده  آوریجمع  ی( احتماًل راه اصلIoT)  ا یاش  نترنت یا

از طرمی   راها  متصل خواهد بود. داده   ی کیدستگاه الکترون   یی متصل مانند سنسورها، مترها، شناساهای  دستگاه   قیتوان 

شوند،  می   روزمره استفاده   یکه در زندگ   نترنت یمختلف متصل به ا  اءیاست در اش  کن که مم  ییابزارها   ر یو سا   یی ویفرکانس راد

  ل یو به دل  افتدی اتفاق م  یمتعدد  یارزش داده در کشورها   رهی ج زن  ،ی شدن روزافزون اقتصاد جهان  یتالیجی کرد. با د  آوریجمع

 ,Nguyen and Paczos)  ردیگی سرعت م  ا، یاش  نترنت یاز جمله ا  تر،ده یچی پ  ی هافناوری تر از  و استفاده آسان ها نه یکاهش هز

بدون دخالت انسان   ندهیدر آ یفرامرزهای داده   جریان شیمنجر به افزا ایاش نترنتیاستفاده روزافزون از ا ن،ی (. بنابرا2020

 (. Voss, 2020خواهد شد )
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که با    IoT  یها از برنامه   یبرجسته شده است. برخ   COVID-19  گیریهمه ما در طول    یدر زندگ  ا یاش  نترنت یا  ی دینقش کل 

داده م  یاتی ح  ی هاارائه  کمک  آن  با  مبارزه  دورب  کنندی به  دستگاه  یحرارت  یها ن یشامل  و    ی ابیرد   ی هامتصل،  تماس 

ا   ی های دنیپوش بر  عالوه  هستند.  سالمت  بر  رد  یسنسورها   ن، ینظارت  و  اطمبسته   ی ابیدما  به  تحو  نان یها    من یا  ل یاز 

کرده   COVID-19حساس    ی هاواکسن  اکمک  با  افزا  ن یاند.  ا  شیحال،  از  در    یی های نگران  نی همچن  ا یاش  نترنت یاستفاده  را 

مناسب    حکمرانی   ق یاز طر  دی (، که با WEF  ،2020aکرده است )  جاد یا  ی و برابر  ی همکار  ت ی قابل  ،ی خصوص  م یحر  ت،یرابطه با امن

 . ردیمورد توجه قرار گ 

 

تا سال   اشیا  ینترنت  ا درآمد  فیایی   )درصد(   2025توزیع جغرا

و پس از آن    دهد ی م  ل یرا تشک  ی درآمد  ی هااز مجموع فرصت   ی میاز ن  ش ی، صنعت متصل ب2025ها، تا سال  از نظر بخش 

متصل   ه ینقل ل یدرصد و وسا  15  یمصرف  یک ی. لوازم الکتروندهندی م لیدرصد از کل درآمد را تشک   23هوشمند، که  یها خانه 

منجر به   ایاش نترنتی ا ی(. اتصاالت صنعتGSMA ،2019aدهند )می  ل یشکدرصد از کل را ت   4و  5 بی هوشمند به ترت  یو شهرها

رشد    نی ا  جهیخواهد شد. در نت  2025و    2017  یهاسال   ن یدرصد ب  21ساالنه    نی انگیبا م  ا یاش  نترنت یاتصاالت ا  تمام   یرشد کل 

خواهند داد.    لیدر سراسر جهان را تشک  الت از اتصا ی میاز ن شی ب 2025صنعت تا سال  ی برا ایاش  نترنتیقابل توجه، اتصاالت ا

 است.  عی در روش کار صنا یقابل توجه  ر یی تغ یبه معنا  نیا
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اساس بخش،   بر  اشیا در جهان،  اینترنت   2025- 2018اتصاالت 

 داده ها  یساز رهیانتقال و ذخ

  ی کیزیف   پشتیبانیبه    از ین  ها آن .  ندارند  تی موجود  هاآن که    ست ین   یمعن  ن ینامشهود هستند به اها  که داده   ت یواقع  نیا

  ی دیکل  فناوری توسعه  ک یبه عنوان   5Gبخش ابتدا به   نی شوند. امی  ره یمنتقل و ذخ یکیزیف های  رساخت یز ق یدارند و از طر

اتصال از    یها براماهواره   لیو پتانس   ییایردریز  یها کند. سپس نقش کابل می   نگاه  ییاتصال به کاربر نها   لی ما  نیآخر  یبرا

  نترنت ینقاط تبادل ا  ت یاهم  ت، ی . در نهاردیگی ورد بحث قرار مانتقال داده م  ی اصل  یها راه دور )ستون فقرات( به عنوان کانال 

(IXPبرا )ی سازره یذخ  یو مراکز داده برا یبازار ابر  ن یهمچن و  یصورت محلبه   نترنتیا کیتراف  ی ها و همتاسازاتصال شبکه  ی  

 در حال گسترش حضور خود هستند.  ز ین  یجهان  تالیجید های ها، پلتفرم حوزه  ن یاز ا ی اری. در بسکندی ها را برجسته مداده

 5G ل یباند موبا  ی پهنا

با    سه یها در مقا از داده   یمی حجم عظ  تیریمد   یباالتر آن برا  ت یظرف   ل یبه دل  5G  میسیب   ی هافناوری توسعه و استقرار  

با سرعت   یهاشبکه   5G  یهافناوری   رودی است. انتظار م  IoTتوسعه    دیکل  ، یقبل  یهانسل  را  العاده  فوق   یهاتلفن همراه 

 دهند.  انیپا  ازدحام به   ر،یدهند و با کاهش قابل توجه تأخ   ر ییتغ

از    ی و برخ  افتهیتوسعه    ی حال، عمدتًا در کشورها  نی . با اافتیاستقرار    ن یزم  ی رو  یبه صورت تجار   2020در سال    فناوری   نیا

 .بماند ی باق   2025در سال  ت یوضع نی رود امی  انتظار شود. می  انجام  ن یچ  ژهیبه و یی ایآس  یکشورها 
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اساس منطقه،  5Gپذیرش   بر  اتصاالت(   2025،  ز کل  ا  )درصد 

  ی کایاگرچه آمر.  ردیبگ  یش یپ  تر ن ییپا  ی هافناوری و    4Gاز   2026تا سال    5Gداده تلفن همراه    ک یکه تراف   شودی م  ی نیبشیپ

اروپا سهم کم   ی شمال   یها کارآمد، دستگاه  ی هاشبکه   ل یبه دل  اما  دارند   5G  فناوریتلفن همراه در    ی در اشتراک جهان  ی ترو 

 داده دارند.  ی اندر مصرف جه   یشتری مقرون به صرفه، سهم ب می داده حج ی هاو بسته  شرفته یکاربر پ

 

 

اساس  پیش  بر  ترافیک داده تلفن همراه جهانی،  ماه(   2026– 2020،  فناوری بینی  در  بایت   )اگزا
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 و مراکز داده ی ابر ی بازارها

محاسبات  ی ابر  انش یرا خدمات  ارائه  طر  ی امکان  از  امی   فراهم   نترنتیا  قیرا  به  مشرکت   ب، ی ترت   ن یکند.  به    توانندی ها 

که    یبهره ببرند، در حال   اسی در مق  یی جوداشته باشند و از صرفه   ی دسترس  ر یپذف و منابع انعطا  تر ع ی سر  ینوآور   یندها یفرآ

درصد از    80، 2025که تا سال   کند ی م ینیبش ی( پ2019کنند. گارتنر ) ره یکمتر ذخ ار یبس ی هانه یخود را با هز   یها داده  توانندیم

اند( و در عوض به  کار را انجام داده   ن یا  2019درصد قباًل در سال    10خواهند کرد )  ل یخود را تعط  یها مراکز داده سنتشرکت 

 خواهند رفت.  اسیمقمحل و مراکز داده فوق هم  یامراکز داده سمت 

،  2020سال    ان یتا پا   اسیمرکز داده ابرمق  597درصد از مجموع    39با    کا یمتحده آمر  االت ی، ا اسی در مورد مراکز داده ابرمق

قرار دارند. درصد تعداد کل از    ی بعدهای  مرکز در رتبه   6درصد و ژاپن با    10با    ن یدارد و پس از آن چ  ار ی را در اخت  شرو یپ گاهیجا

  را اداره   اس یاز مراکز داده فوق مق  یم یاز ن  شیو گوگل مجموعًا ب  کروسافت ی شده است. آمازون، ما  ر از دو براب   شی ب  2015سال  

را به خود    ی میافتتاح کردند که ن  2020را در سال    د یمراکز داده جد  ترینبیش کنند. آمازون و گوگل  می از موارد اضافه شده 

از  ، همانطور که در شکل نشان دادی(. به طور کل2021a  ، ینرژ یس  یقات یاختصاص دادند )گروه تحق ه شده است، دو شرکت 

 را به خود اختصاص دادند.  یابر  رساختیدرصد از کل درآمد خدمات ز  52( کروسافتیمتحده )آمازون و ما االتیا

 

ز  ر   رساخت ی درآمد خدمات  ب ماهه چهارم    ، ی ا ئه دهنده، سه  را ا اساس  بر حسب درصد(   2020بر  ر  ا باز  )سهم 

 ی پردازش و استفاده از داده ها: هوش مصنوع

ز  اطالعات های  نه یو هز  ایمزا از    ی اد یتا حد  استفاده  تغذ  ها آن از  ب  ی برا  ی هوش مصنوعهای  تم یالگور  ه ی در  و    نش یارائه 

و داده وجود دارد: بدون داده، سهم حوزه هوش    ی هوش مصنوع  ن یب  ه یرابطه دوسو   ک یشود.  می   ی رفتارها ناش  بینی پیش
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س  ی مصنوع م  یمبتن   ی ها ستم ی به  محدود  دانش  »قوان  ود شی بر  توسط  م  – اگر    ن یکه  اداره  هوش    شوندی آنگاه«  بدون  و 

 شدی محدود م یواقع یا یدن  یهاده یپد  یو درک نظر  یها استخراج کرد، به تجربه انساناز داده توانی که م یارزش  ،یمصنوع

  را   ی میعظ  یا ی. مزاافتییش میارائه کنند، افزا  توانستند یم هان ی که ماش تر ق یو دق   تر عیسر ی محاسبات  ی هات ی و تنها با قابل

را    یمیعظ تی بلکه قدرت و ظرف  ،یاقتصاد  یبه دست آورد که نه تنها دستاوردهاها و کنترل داده  یتوان از هوش مصنوع می

  ی رهبر  ی برا یرقابت   ار یبس  ماراتنیمنجر به    امر   ن یکند. امی   اقتصاد و جامعه فراهم  ، فناوری  ندهیکنترل و شکل دادن به آ   یبرا

  ی ها پلتفرم   ان ی در م  ی در بخش خصوص  ی دیرقابت شد  نیشود. همچن می   سراسر جهان  یکشورها   ن یدر ب  یهوش مصنوع 

 فعال هستند.  ار یبس  یمرتبط با هوش مصنوع ی گذاره یدر سرما  یبزرگ وجود دارد که همگ تال یجید

  افته ی  شیپنج سال گذشته به شدت افزا ی ط  یصنوع هوش مهای در شرکت  ی جهان ی گذار  هی شود که سرمامی  زده  ن یتخم

سهام افشا شده را در    یگذاره ی دالر سرما ارد ی لیم  40به  ک ینزد ی هوش مصنوع  ی خصوص  ی ها، شرکت 2019است. تنها در سال  

آنجا  3100از    شیب از  کردند.  بر   ییتراکنش مجزا جذب  تراکنش   یخکه  ارزش از  ارزش کل    یافشا شده عموم  ی هاها  ندارند، 

جهان    ی گذار  هی بازار سرما  نی متحده بزرگتر  االت ی دالر باشد. ا  ارد ی لیم  74باالتر از    ی توجهقابل   زانیبه م  توانستی معامالت م

که در   ی تیمز لیبه دل   یهانج تالیجید  یها پلتفرم (.  2020دارد )آرنولد و همکاران،   یهوش مصنوع  یخصوصهای  را در شرکت 

هوش    یها در شرکت   ی خصوص  یگذاره ی . تکامل سرماکنندیم   فایا  ی دی ها دارند، نقش کلاز داده  یمیظ به حجم ع  یدسترس

از هم نشان    ی در شکل نشان داده شده است که نقش محدود کشورها  ر ی اخ  ی هادر سال   ی مصنوع در حال توسعه را جدا 

دالر(، پس از آن عربستان    اردی لیم  22در رتبه اول قرار دارد )حدود    نی چ  ، یهوش مصنوع  یدولت برا  مخارج. از نظر  دهدیم

 دالر( قرار دارند. ارد ی لیم 2متحده )با حدود   االتیدالر( و ا  اردیلیم 4  ر یآلمان، ژاپن )همه ز ،یسعود
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ر   ه ی سرما  اقتصاد،    ، ی هوش مصنوع های  در شرکت   ی خصوص   ی گذا اساس  (   ارد ی ل ی )م   2020- 2015بر   دالر
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 ی فرامرزی داده هاجریان مروری بر ادبیات   فصل دوم 

 مقدمه

منجر به    تال، یجی دهای  فناوری در    ع یسر  شرفت یدر حال تحول، به دنبال پ  تال ی جیدر اقتصاد دها  نقش رو به رشد داده 

ادب  یمواز  شیافزا سال   یفرامرزهای  داده   جریان  ات یدر  ادب  ر یاخهای  در  است.  »  ه یاول  ات یشده  اصطالح  از    جریان که 

م   « یفرامرز  های داده نشر   ی بانک   اسناد در    کردند، یاستفاده  )  فناوری درباره موضوعات    ات یو  بودند.  ITاطالعات  ( متمرکز 

  ی ، زمان1980و    1970  یهاقباًل در دهه   هاجریان   نی . استین  یدی موضوع جد  یفرامرزهای  داده  جریان در مورد    المللیبین بحث  

و توسعه    ی همکار  سازمان مثال،    ی داشتند. برا  قرار   یالمللنیدر نظر گرفته شد، در دستور کار ب   « یفرامرز  های داده   جریان که » 

به    1980را در سال    یشخص  ی هاداده   یفرامرز  ی هان جریاو    یخصوص  می حفاظت از حر  یها ( دستورالعملOECD)  ی اقتصاد

در طول دهه    یو مسائل خصوص  یشخص   یها(. تمرکز در آن زمان عمدتًا بر حفاظت از داده Kuner, 2011رساند )  بی تصو

افزا  ، گذشته اقتصاد   کی به عنوان  ها  نقش داده  شیبا  اقتصاد حرکت کرده  های  به سمت جنبه ها  بحث   ، یمنبع  با  مرتبط 

 است. 

کرده و    دا یپ  تی اهم  یفرامرزهای  داده   جریاندهد،  می   ر ییاطالعات، کاالها و خدمات را تغ  جریانکه    نترنت یبا گسترش ا

  Google Scholarجستجو در   جی است. همانطور که در شکل نشان داده شده است، تعداد نتا افتهی شیتعداد انتشارات افزا

 است.  افتهی  شیافزا 2020تا  1994داده" در سال از سال  ی امرزفری هاجریان "  یحاو   یانتشارات علم یبرا

 

مورد   نتشارات در  ا  2020- 1994  ، ی فرامرز های  داده   جریان تعداد 

ادب  نیا مدن   ، یاقتصاد   ،یحقوق   اتیفصل  و    یجامعه 

خصوص بررس  یبخش  تحقمی  ی را  تمرکز  و    قات یکند. 

و در    کشورها در سطوح مختلف توسعه  دگاه ید را بررسی 

دارند،   شتر یب ی به بررس  از یرا که ن  ی از مسائل  ی تعدادنهایت 

  گیری اندازه و  ف یتعر ، یدی مسئله کل کی کند. ی مشخص م

بهتر  یفرامرزهای  داده   جریان  درک  تا  محل    ی است  از 

باشها  بحث  امی داشته  ز  ن ی.  است،    ت ی اهم  رایدشوار 

 است.  شیمختلف در حال افزاهای نه یدر زمها داده
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 داده  یمرز نیبی هاجریانو ها داده  فیتعر

  نیتری اجماع بر سر اساس  کنند،ی م  دایپ  یشتریب  تی اهم  استیو س  قی تحق  ات یدر ادب  یفرامرز  هایداده   جریان که    یدر حال

 همچنان مبهم است.   -  یفرامرز هایداده جریانها و  داده  ف ی تعار - عناصر 

توانند  می   هاآن حال،    نی. با ااندضد و نقیض اغلب    از مطالعات   ی اری بس  ی درک مشترک به عنوان مبنا  ک ی، با فرض  ها داده

داده با استفاده از متن   حکمرانی ات یبر ادب ی ( مرور2019) Eppelsheimerو  Krotovaاشاره کنند.  یابعاد مختلف ای  می به مفاه

تما ها  داده   نی ب  هاآن دهند.  می   ام انج  یکاو اطالعات  امی  قائل  ز یو  به  اطالعات  تعر  نیشوند.  از  نشومی   فیصورت  که  د 

های  ی ژگیو وها  ی ژگیوها  که داده   ی شده باشد، در حال  لی ارزش خود تشک  شیافزا  یشده و پردازش شده برا  شیپاال های  داده

  ف یاز نقاط پردازش نشده تعرای  را به عنوان مجموعه ها  داده  OECD  ، کنند. به طور مشابهمی  فی را توص  اءی اش  ای  دادهایرو

و پاچوس،    ن ی ؛ نگو2019و لوپز گونزالز،    ی نی شوند )کاسالمی   لی به اطالعات تبد  ل، یو تحل هیپردازش و تجز  ق یکند که از طرمی

 (. 2019و همکاران،  ورا ی؛ توم2020

کل تعار  ،ی به طور  گرفتن  نظر  و  داده   ف یدر  مبه   یفرامرز  هایداده  جریان ها  باعث  داده شده  از    ی اریبس  شودی عنوان 

  جریان که به    ییهاحوزه  ر یها را که عمدتًا مربوط به تجارت است، بدون در نظر گرفتن سااز داده  یجنبه خاص   سندگان ینو

  ی برا  یمتفاوت  ی امدهایپ  جه، ی داشته باشند، به صفر برسانند. در نت  یگرید   ی های ژگیهستند و ممکن است و   ی ها متکداده

 در سطوح مختلف توسعه وجود دارد.  ی داده، مقررات و کشورها  حکمرانی

 ها آن ر یو تأث یفرامرزهای داده جریان یسازیکم

و    ی دگ یقابل رس  ها آن که    یزند، به طور می   دور   هاآن محدود    ف ی را با تعر  گیری اندازه مسائل مربوط به    قات یاز تحق  ی برخ

  ی داده و ارتباطات فرامرزی  هاجریان را به عنوان    ها جریان   نی ا  ی ادی( تا حد ز2019،  2016،  2014)  ی نزی شوند. مک کمی   گیریاندازه

  گیری اندازه  ی نترنت یمکالمه ا  قه یو دق   نترنت ینفوذ ا  ب یضر  نترنت،یباند ا  یبا استفاده از پهنا   هاآن رو،    نی کند. از امی   فیتعر

  ی مال  ی ها جریان مانند   ، ها جریان ر یرا از سا  ی فرامرز  های داده جریان تا   کنند ی ها تالش مگزارش  ن ی حال، ا ن یشوند. در عمی

که    توان نتیجه گرفتمی   ،یداده بزرگ همراه باشد. به طور کل  ی هاجریان   با  یاگر بانکدار  یکنند، حت  ز ی( متما 2014  ،ی نزی)مک ک

حال،    ن ی(. با ا2016  ، ینزی گرفته است )مک ک  ی شی( از تجارت کاال پGDP)  ی جهان  ی ناخالص داخل  دیتول  شیدر افزاها  سهم داده 

در    ی دانند. انتشاراتمی   دهیچی پ  ی کاف   هرا به انداز  ها جریان   نی ا  گیری اندازه رسد  می   به نظر   ز ی تلفن همراه ن  ی اپراتورها  ی حت
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  المللیبین داده  ی  هاجریان   ی سازی ، از کمسیستم جهانی ارتباطات سیار ،  هاآن   ی انجمن تجار  یفرامرزهای  داده   جریان مورد  

 (.GSMA ،2018aکند )می  ی خوددار

کنند.  می   اشاره  ی به مطالعات مورد  ق، یدر تجارت، سالمت و تحق  ژهیبه و   ها، نشان دادن نقش رو به رشد داده   ی برا  گران ید

داده را در طول    ها ت ی ترابا  ما، یهواپ  دکنندگان یمانند تول   ییها که چگونه شرکت   دهند ی ( نشان م2015)  ن یکاسترو و مک کو

  ون یکننده کام  دی تول ک یه،  . به طور مشابکنندی م ی آورجمع  ر ی و تعم ی نگهدار مات از خد ی بانی پشت ی برا یالمللن یب ی پروازها 

سوخت، کاهش اثرات    یورسازی بهرهبهینه   ی برا  ی رانندگهای  داده   ل یو تحل  هیتجز  یبر داده را برا   یمبتن   یبازو   ک یو اتوبوس  

  جاد ی زودتر مشکالت ا  صیناوگان و تشخ  ر نظارت ب  یشده برا  آوریجمع های  حمل و نقل و استفاده از داده   یطی مح  ستیز

 (. Castro and McQuinn, 2015کرده است )

  ی سع  ی اقتصاد های  لیاز تحل  یغالب هستند، برخ ها  ب ی دشوار است و تقرها  داده   جریانحجم    گیریاندازه که    ییاز آنجا 

با استفاده از    ب ی شوند: اول، تقرمی   می تقس یبه سه دسته کل  کردها یکنند. رو  گیریاندازه   م یمستق  ر یرا به طور غ   ها آن کنند  می

با تغ  رات ییو مشاهدات تغ  یدر تجارت. دوم، بررس   تالیجی د  یاجزا ارزی نظارت  رات ییدر رفتار در مواجهه    ر ی تأث  یابی. و سوم، 

 داده.   جریان ی هات ی محدود

 انواع داده ها 

ابعاد متعددمی   راها  داده در  انواع داده   یتوان  اکثر تحق   ی هامشخص کرد.  در    می دسته تقسبه سه    قاتی تحت پوشش 

  قاتیمربوط به تجارت متمرکز است. تحقهای  بر داده   ات یاز ادب  ی. بخش قابل توجهی و شخص  یسازمان   ،یشوند: تجار یم

  ن یی تع  یکم یها را به روشداده  جریان  کندی م  یو اغلب سع   دهدی را پوشش م  تالیجیتجارت در خدمات، کاالها و خدمات د 

بس تحل   یار یکند.  برا  هال یاز  تالش  اول،  دارند:  تعلق  دو دسته  اجزاداده   یجار  یهاجریان کردن    یکم  یبه  قالب  در    ی ها 

  داده  جریان  ی هات یمحدود   ر ی تأث  نی. و دوم، تخم (McKinsey, 2014; Nicholson and Noonan, 2017)خدمات در تجارت  

 . هاآن رفع  ای

در    یشخص های  شود: تجارت، دادهمی   م ی تقسها  داده   ی انحصار  ر ی به سه دسته گسترده و غ  نه یزم  ن ی در ا  یحقوق   قاتیتحق

  ی هاجریان   ه ی که عل  ییهاکنند. استداللمی   یدگ یرسها  داده  جریانمختلف که به  های  م یرژ   سهیو مقا  ی شخص  ر ی مقابل غ

آزاد وجود دارد، اغلب به اطالعات شخص از کنترل نهادها  ی داده  ا  ی که خارج  از  رو، بخش    ن یمسئول هستند مرتبط است. 

کنند که مقررات  می  مطالعه اشاره ن ی . چندکندی م ی را بررس ی داده جهان ت ی مختلف محدود  یها م یرژ ات ی از ادب یقابل توجه 
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در تجارت،  ها  داده قش  ن یبه بررس ی مطالعات حقوق  ر ی شوند. سامی  قائل ز ی تما ی شخص ر یو غ  یشخص های داده  ن یاغلب ب

 ( 2015 ، یپردازند. )چاندر و لمی  یتجار  می در رژها  داده   جریان گریتنظیم   نهیدر زم  ژهیبه و

زم نگوکسب   ی هاداده   نه یدر  )  نیوکار،  پاکزوس  داده 2020و  از  استفاده  تقو(  در  را  با  کسب   ی هامدل   ت ی ها  موجود  وکار 

کردن  داده ارزش    ها آن محور  مدل   ها آنو  لکنندی م  ل یتحل  دیوکار جدکسب   ی هادر  )  ندن ی.  دالبرگ  نقش  2016و    جریان ( 

 . کنندی م یابی اروپا ارز هی در اتحاد رکت ح  یآزاد نه یآزاد را در زم یتجار  هایداده

د ادب  ی گریبلوک  داده   ات،ی از  زمها  انواع مختلف  در  بررس  حکمرانی  نهیرا  امی   ی داده  به مسائل    ن یکند. در سطح کالن، 

شود. در  می  مختلف مربوط ی نظارت یکردها یرو  یهمکار   تیو قابل  ی و سازگار المللیبین و  یمربوط به مقررات در سطوح مل

 ,Engels, 2019; Krotova and Eppelsheimerها است)ارزش داده   ووکار  کسب   یهاداده  ت یریسطح خرد، تمرکز بر مد

2019) . 

های  و از نظر روش   ی خصوص  ا ی  ی عمومهای  کند: داده می   را با استفاده از دو بعد مشخص ها  داده   2021در سال    ی بانک جهان

بنابرایسنت  ای   دیجد  ها،داده   آوریجمع   ی ت یاغلب پوشش جمع  یطور سنتبه   شدهی آورجمع  یهدف عموم  یهاداده   ن،ی. 

و به موقع باشند،   ق یدق  ار یبس  توانندی م د یجد  ی هدف خصوص  ی هااده که د ی در حال   ستند، ی دارند، اما به موقع ن یاگسترده 

 هستند.   هات یاقل ژهیوبه  ت، ی جمع ندهی اما به ندرت نما

 یفرامرزهای داده  جریانچشم انداز توسعه 

دارد.   ی کیبزرگ دارند، ارتباط نزدهای  داده  جریان که   ییاز کسب و کارها تی با حما یفرامرزهای داده  جریان تفکر در مورد  

  سندگان یموضوع منعکس شده است. به شدت تحت سلطه نو  ن یدر مورد ا  ی تفکر مرز  ی و زبان  یی ایدر خاستگاه جغراف   امر   نیا

  ت ی هدا  ی مل  کنان یباز  یرقابت  ت یمز  نی به تضم  از ین  ل یبه دل  ی . مقررات، تا حدتاس  افته ی توسعه    یزبان از کشورها   یسیانگل

 . (Aaronson and Maxim, 2013شود)می

  دگاه یوجود دارد که بر د   یاز انتشارات  ی نسبتا کمهای تسلط دارند، نمونه  قات یبر تحق  افتهی توسعه  ی که کشورها  یی از آنجا 

کننده  مصرف   شتر یبر داده ب  ی در حال توسعه در اقتصاد مبتن  یتمرکز دارند. تا به امروز، کشورهاها  داده   جریانتوسعه در  

  ت ی با توجه به ظرف   ژهیوبه   مانده،ی باق   ی تالی جید  یها . شکافشودی سوء استفاده م  هاآن از    احتمالً   ا ی  دکنندهیاند تا تول بوده

که    یها در حالو ارزش داده  نشیب جاد ی در ا افتهیتوسعه   یبه کشورها ،ی محور در توسعه اقتصادداده یکردها یاستفاده از رو

 (. Mayer, 2020) دهد یشروع برتر م کی  ابند، یی م جریان ها آزادانه در سراسر مرزها  داده



 آنکتاد  2021خالصه گزارش اقتصاد دیجیتال 

39 

 

تر  کم  یقابل توجه  زان یبه مها  داده  یساز   ی بوم  ر ی زند که تأثمی   نیتخم   ، ییقایپنج کشور آفر  یبا بررس   2018در سال  بادران  

کمتر با    ی و روابط تجار  وندها یاز پ  ی رسد، اما احتماًل ناش می   در ابتدا مثبت به نظر   ن ی ت. اگرچه ااروپا اس   ه یاتحاد   ی از کشورها

ها در  داده  یسازی اثرات نامطلوب بوم  ن،ی. عالوه بر استیآل ن  دهیبلندمدت ا یتوسعه اقتصاد  یکشورها است که برا ر یسا

 . کندی م نهیرا پرهز  ی اعتماد، کارکرد مراکز داده محل رقابلیغ یانرژ  ن یتام رایباشد، ز اد یز ژهیوممکن است به  قایآفر

  ی تواند برامی   یداده در سطح جهان  حکمرانیهای کند که کمک به توسعه چارچوب می   خاطرنشان 2019در سال  آرونسون  

برانگ  یکشورها  چالش  توسعه  حال  ز  ز یدر  قوان  هاآن از    یار یبس   رایباشد،  هنجارها،  همچن  نیهنوز  و  مقررات    ن یو 

  استگذاران ی س  یبرا  ،ی برنامه در سطح مل  کی بدون    اند.ده بر داده از دست دا  یاقتصاد مبتن   کی   یمناسب را براهای  رساخت یز

  ا اجازه که به کشوره   یقابل همکار   یو به عنوان مثال، از توسعه استانداردها   رند یموضع بگ  المللیبین دشوار است که در بحث  

  ی محکم نیقوان بی به ترت ااروپ هیمتحده و اتحاد  االتی که ا ییکنند. از آنجا تی خود را دنبال کنند، حماهای ی دهد استراتژمی

و   رندیراه قرار گ انهیدر حال توسعه ممکن است در م یکنند، کشورها می  ارائهها حفاظت از داده ای آزاد داده  جریانرا در مورد 

دارند. قدرت. بانک    ی کمتر  یچانه زن   رایمطابقت داشته باشند، ز  کردها یرو  نی از ا  کی احساس کنند که موظف هستند با هر  

کند.  می   دیداده تاک   حکمرانیو مذاکرات    تالیجی کم درآمد در تجارت د  یبر لزوم مشارکت بهتر کشورها  2021در سال    یجهان 

را بر دوش کشورها    ی اد یز  ت یو ظرف   ی مال  ،ی بار مقررات  د ینبا  جهیتوانند اجرا شوند، نتمی   د یجد  ن یقوان  نکه یاز ا  نان ی اطم  یبرا

 وارد کند. 

در    ی توسعه ضمن  هی . زاورندیگی در حال توسعه در نظر م  ی کشورها  ی را برا  ییهااز مطالعات، فرصت   یحال، برخ   ن یبا ا

Cory  (2019ا )ی مانند نرم افزار ابرتر  ارزان های  به راه حل   یدسترس   نی همچنو  ها  و داده ها  دهی با تبادل ا  یاست که نوآور   نی  

  ل یپتانس  ها، آزاد داده  جریان برند که با اجازه دادن به  می   سود  ی حال توسعه از مقررات  ر د  ی رو، کشورها  ن یشود. از امی   ک یتحر

  فناوری در حال توسعه از   یمردم در کشورها  نده یکه با استفاده فزا  کنند ی اشاره م  سندگانیرساند. نومی   را به حداکثر   ی نوآور

نظارت   کیبه    هاآن   از ی ن  ه،ارتباطات فشرد افزا  یچارچوب  ا  شیدر حال  از  بتوانند  تا  اقتصاد   یبرا  ل یپتانس  نی است    ی رشد 

 استفاده کنند. 

هند متمرکز است که    یتوسعه بر رو  و  یفرامرزهای  داده   جریان بحث در مورد    شتر یدر حال توسعه، ب  ی در مورد کشورها

اطالعات    فناوری   ی هاهند با بخش   ی هاالت ی در خارج از کشور دارد. ا  ی قو  ی وندهایبا پ  ی نسبتًا بزرگ  تال ی جیصنعت خدمات د

استانداردهابزرگ  سرما  رنددا  یباالتر  یزندگ  ی تر،  م  یشتریب  یخارج   م یمستق  یگذاره ی و  هم کنندی را جذب  به    ب، یترت  نی. 

ای رو، هند نمونه  ن یهمراه است. از اها  استارتاپ از نظر ثبت اختراع و تعداد  شتر یب ی با نوآور تال ی جیصادرات باالتر خدمات د
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با مدل   گان یراهای  داده   جریان از    ی ناش  ی ایاز مزا اعتماد  ی هات یمحدود   ی سازاست.  اتحاد مصرف کننده و جامعه    ، داده، 

و    تال یجی در صادرات خدمات د  یقابل توجه   ان یتوسعه مضر هستند و منجر به ز  یبرا  هات ی محدود  ن یکه ا   رد یگی م  جه ینت

  ر یدر مورد توسعه سا   نش یبه دست آوردن ب  ی حال، استفاده از هند به عنوان مثال برا  نی . با اشوند ی م  یناخالص داخل   دیتول

  ن یزبان ا  ی سیو انگل  کرده  لی تحص کشور و طبقه متوسط    ن یداشته باشد. وسعت بزرگ ا  ی ممکن است اعتبار محدود  ورها کش

کشورها ممکن است    نیکنند. امی   ی ریجلوگ گر ید   یاز کشورها   ی اری هستند که از تکرار تجربه هند در بس یدیکشور عوامل کل

داخل   ل یبه دل ما  یبازار  ا  نعکوچکشان محدود شود، که  د   کی  جاد ی از  ) می   مدرن  ی داخل  تالیجیاقتصاد   ,Deardorffشود 

2017; World Bank, 2021 .) 

چگونه    نکهیدر مورد ا  یبحث  چی وجود دارد، اما به ه  ییهاکشورها تفاوت   ی آمادگ  نیکه ب  کنندی اذعان م  قاتیاز تحق  ی برخ

  نکه یا  ای   رند،یقرار بگ  هاجریان   ن یا  ی خاص برا  ی هاداده   حکمرانی  یهاروش   ر یدر حال توسعه ممکن است تحت تأث  یکشورها 

 (. BSA, 2017; McKinsey, 2014) پردازندی نم  ند،مؤثر توسعه باش یها محرک  توانند ی چگونه م

زمان کشورها   ی تا  پ  ی که  به  قادر  توسعه  حال  د   شبرد یدر  حوزه  در  خود  توانا  تال یجیتوسعه  و  های  یی نباشند،  محدود 

بزرگ    فناوری های  شامل اقدامات شرکت   تال یج یبه اصطالح استعمار د  امر   ن یکند. امی   جاد یا  ی د یجد  ی وابستگ  ی امکانات مال 

سخت افزار و نرم    ی و اهداها  رساخت یدر ز  ی گذار  ه یسرما  ، یگری الب  ق یبه نفع خود از طر  است یشکل دادن به بحث س  یبرا

 (. Avila, 2020در حال توسعه است )  یافزار به کشورها 

نت برا  کی   ییتوانا  جه، یدر  س   یگیرتصمیم   یکشور  به  دادن  شکل  در  دادهها  است یخود  مورد  - ها  داده   جریانو  ها  در 

  ی در کشورهاای طور گسترده تواند به  می  داده حکمرانی زهیو انگ فی کند، اگرچه تعرمی  دایپ ی شتریب تی اهم -داده حکمرانی

برا باشد.  متفاوت  ا  یعمل  ی مختلف  س  ی هانقشه   سندهینو  نی چند  ستقالل،ا  نی کردن  برا  استی راه    حکمرانی   جادیا  ی را 

  ی دهشکل   یبرا  ینفعی چند ذ   ی کردهایدر داخل کشورها، رو  ن، ی. عالوه بر اکنندی م  شنهاد یتوانمندتر پ   ی هاط ی ها و محداده

راستا  یحکمرانی چارچوب   ساکسب   یها ت یاولو  ی در  و  نشودی م  شنهادیپ  گرانیباز  ر یوکارها  در    ه ینشر  ن یچند  جه،ی ت. 

ها در سراسر  داده  جریان  ی جهان  ل یکننده ابر و تسهفعال   ی هاط یمح  ، یخصوص   م یحر یهاراه خود را بر چارچوب   ی هانقشه 

مختص کشور    ینظارت   طیمح  ن یند که سفر به سمت بهترکن  قی است که تصد  ن یدر توسعه ا  هاآن   هی. زاو کنندی مرزها متمرکز م

محدود از نظر تخصص مرتبط است که    ت یروز، ظرف و مقررات به   نیقوان  یایبه مزا  یاب یدر دست  ی صلا  یهای از نگران  ی کیاست.  

سطح باال را   ار ینقشه راه بس  کی اقتصاد   ی شده است. در مقابل، مجمع جهان دییتأ  ا یدر آس یمورد بررس گذاران است ی توسط س

مربوط  های  ی ( به طور خاص نگران2020)  Adeniranو    Ademuyiwaآن را کنار گذاشته است.    یاجرا  اتی کند که جزئمی   شنهادیپ
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را تجز  حکمرانیبه   کردن    یتال یجی د  تال،یجی دهای  بخش   جاد ی ا  یبرا  د یبا  ییقای آفر  یکنند که کشورهامی   لیو تحل  ه یداده 

بر نقش    هاآن به آن توجه کنند.    تالی جیاز اقتصاد د  یمندبهره  یبرا  یجهان های  ارزش داده   رهیاقتصاد خود و ادغام در زنج 

 کنند. می  د یتأکها مهارت  نیو همچنها داده ت یو امن ی خصوص  می حر ات، یو مقررات در مورد ضد انحصار، رقابت، مال نیقوان

کشورها مهم است    یکه برا   ی است. در حال  ی دیموضوع کل  ک ی  ز ی ن  یفرامرزهای  داده   یانجر در مورد    المللیبین   یهمکار 

  از ینها  داده   جریان  المللیبین تی داشته باشند، ماه  هاآن   یفرد   ی ازهایمتناسب با ن   ینیقوان  نی تدو  ی برا  ینظارت   ی که فضا

و به   کندی م ی بانیپشت یفرامرز های داده  جریان است که از   یالمللن یب  سازمان کی ( خواستار 2019دارد. آرونسون )  یبه همکار 

استانداردها  م  ی مشترک  یتوسعه  تسه  ها آن که    کندی کمک  کشورها  سراسر  در  ا  لی را  توسط    نی کند.  جهانی  مورد  سیستم 

بهتر  ای ممکن است در سطح منطقه  هاجریان  ن یا ی دهد قانون گذارمی  ( منعکس شده است، که نشان2018) ارتباطات سیار 

 شود.  جاد یاروپا ا هی مانند اتحاد ی کمهای ت یبا محدود  ی انجام شود تا مناطق

د  ی محدود  اتیادب  شتر یب شامل  انگل  دگاهیکه  زبان  به  است  کشور  ی سیتوسعه  کارشناسان  توسط  عمدتًا  و    ی هااست 

آمر  دیتول   شرفتهیپ مورد  در  مثال،  عنوان  به  است.  زم  یفرامرزهای  داده  جریانکه    یمطالعات  ن،یالت  یکا یشده  در    نه یرا 

( انجام شده است.  2018) ننی ( و سووم2018(، ملتزر )2018و کاسترو )  یر توسط کو رند یگمی  در نظر   تالیجیتجارت د های ل یتحل

  ز ی ن  گر ید  یها و حوزه  هان ازب  ی هادگاه یدهد. د می   را انجام   ن یالت  ی کایمتخصص آمر  ک یاز معدود مطالعات    ی کی(  2019آگر )

وجود    ی به زبان فرانسوها  داده  ی ایاف در رابطه با جغر  ی باشد. به عنوان مثال، آثار جالب  د یدر گسترش دامنه بحث مف  تواندیم

 Cattaruzza (2019.)انند اثر دارد، م

 و چشم انداز  یریگ جهینت

 کند:می  و شکاف را آشکار  ت ی محدود ن یفصل چند  نیارائه شده در ا  اتیادب یبررس

که مانع بحث سازنده در مورد    کند،ی تالش م  یفرامرز  هایداده  جریان ها و  داده   ف یتعر  یهنوز برا  یفعل  ات یادب •

 . شودی م هاآن  حکمرانی

 وجود دارد.   یفرامرزهای داده  جریان   گیریاندازه در  ی قابل توجه مشکالت •

را    ییامدها ی پ  یمورد استفاده به درست  یهای بند ها وجود دارد و طبقهدر مورد انواع مختلف داده   ضعیفی   ات یادب •

 . کنندی نم یداشته باشند، بررس یفرامرز های داده  جریان مختلف ممکن است در رابطه با   یها ی بندکه طبقه 
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از آن به مسائل مربوط به    ی کند. برخمی   ل یرا از منظر تجارت تحل  ی فرامرزهای  داده  جریان فعلی، عمدتًا    ات یادب •

به   یفرامرزهای داده جریانوجود دارد که به  یکمبود مطالعات یپردازد، اما به طور کل می  یفرامرز یخصوص  میحر

 کند. ی دگی رس ی چند بعدای وهیش

تأمل    یفرامرز  های داده  جریان در مورد    است یمختلف س   ی هانه یگز  بی و معا  ایمتوازن که در مورد مزا  ی هال یتحل •

هستند که بر    یروشن و مفروضات ضمن  کیدئولوژیاهای  ش ی گرا  یاز مطالعات دارا  یار ینادر هستند. بس کنند،یم

استدالل  آن  پاهای  اساس  را  تماکنندمی   یگذار   ه یخود  با    ل ی. مطالعات  پ  ت یموقع  کی دارند  شده    ن ییتع  شیاز 

موارد، هدف    نیشروع شوند. در ا  گر ید   یاز سو ها  داده   سازیمحلی   ای طرف    ک یداده آزاد از  ی  هاجریان نسبت به  

 موضع اتخاذ شده است.  هی عمدتًا توج قیتحق

  ی سازی بوم  ی هااست ی س  ا ی  ی آزاد مرز   ی هاجریان از    ت ی وجود دارد که از مواضع در حما  ی از منظر توسعه، شواهد کم  •

  جریان های  ت ی محدود  ی منف  ر یتاث  ن یآزاد به دنبال تخمی  هاجریان   ی کند. اکثر مطالعات حام  ی بانیها پشتداده

هز نظر  از  ا  نه یداده  با  چن   ن یفرصت هستند.  به حقوق    ممکن   یکرد یرو   ن یحال،  مربوط  ادغام مسائل  در  است 

توز ا  عی صاحبان سهام و  را تصاحب   ی چه کس  نکه یمربوط به  ممکن    ن یهمچن   هاآن کند، شکست بخورد.  می   سود 

 . رند یدر نظر نگرا   ت یو امن ی خصوص  می مانند حر ها،داده  ی راقتصادیاست ابعاد غ

که   ست یاست. مشخص ن فی ضع  یتوسعه داخل  از  تی ها در حما داده  ی سازی بوم قیدق   ی هااست ی حال، س  ن یدر ع •

 شود.  یاجتماع ای  یمنجر به توسعه اقتصاد  یمل یدر داخل مرزها ها  داده   ینگهدار

  ی مبتن   تالیجیکه اقتصاد د   تیواقع  نیبه ا  یو تا حد   شودی مربوط م  یریگبه مشکالت اندازه   ی فقدان شواهد تا حد •

 هستند.  ی دینسبتًا جد  یهاده یدر حال انفجار، پد یفرامرز  ی اطالعات ی هاجریان بر داده و  

  ی زمان  ا ی منتشر شده است    افته ی توسعه    ی است که عمدتًا در کشورها   ی عمدتًا شامل مطالعات آنگلوفون  ات یادب  نیا •

 شود، عمدتًا در هند منتشر شده است. می  در حال توسعه تمرکز  ی که بر کشورها

ب  کمیتمرکز  این است که    ت، ی اما نه کم اهم  ن،یآخر • و توسعه وجود دارد و    یفرامرزهای  داده   جریان   نی بر رابطه 

  قرار   لیو تحل   هیمورد تجز  افته ی توسعه    یشود، توسط کارشناسان کشورها می  یتوسعه معرف   دگاهیکه د  یاغلب، زمان

 انجام شده است. در حال توسعه   یموضوع در کشورها  ن یدر مورد ا  یاز هند، مطالعات کم  ر ی . به غردیگمی

ادب  یتوجه قابل   ی هادهنده شکاف نشان   ج ی نتا  ن یا  ، یبه طور کل بر    یفرامرز  ی هاداده   جریان   ات ی در  و توسعه است که 

  جادیو به دنبال ا  داردی گام به عقب برم  کی  یفصل بعد  نه، یزمپس   نی . در مقابل اگذاردی م  ر ی تأث  ز ی ن  یگذاراست یس  ی هابحث 

 است.  یداده برون مرز  یها جریان از  رتر یو فراگ تر گسترده لی و تحل ه یتجز یبرا  ییها ه یپا
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مبان فصل سوم  به  مسائل یبازگشت  خطر   ی:  در  که 

 هستند

 قدمهم

ها  و به همان اندازه مهم درک کرد. اول، داده وسته یتوان به دو روش متفاوت، اما به هم پمی و توسعه را ها داده  ن ی رابطه ب

مورد    یطی مح  ستیو ز  یاجتماع  ،ی به اهداف اقتصاد  یابیدر جهت دست  ندهایو فرآ  ماتیتصم  یاطالع رسان  یتوانند برامی

های  ده در دسترس بودن دا  ش یاستفاده از داده و توسعه کاماًل ساده است. افزا  ن ی ب  طه منظر، راب  ن ی. از ارندیاستفاده قرار گ

  دار یبه اهداف توسعه پا   یابی به سمت دست  شبردیبه پ  یتواند به طور قابل توجهمی   تالیجیدهای  فناوری در    شرفتیاز پ  یناش

  ست یز  طی مربوط به کاهش فقر، بهداشت، مح  فدر موارد مختل   ن یکمک کند. ا  یگیرتصمیم   ی شده برا  ت یبا ارائه شواهد تقو

 (.2021 ،ی نشان داده شده است )بانک جهان یکشاورز  ای  ی حمل و نقل، انرژ ، ییآب و هوا راتییو مسائل مربوط به تغ

منبع    ک یبه    را یها باشند، زارزش داده  ره یاز زنج  ی عنوان بخش به   ی توسعه اقتصاد  ی ندها یاز فرآ  ی بخش  توانند ی ها مداده

  یخام براهای  پردازش داده  ق یاز طرها  ارزش افزوده به داده   جهینظر، توسعه در نت  ن یاند. از اشده   ل یتبد  ید یکل  ی اقتصاد

د   ها آن   ل یتبد هوش  رخ   صول )مح   تالیجیبه  داده می   داده(  ا  ی هادهد.  در  نقش  نجا یتوسعه  داده  ی درباره  که  ها  است 

باز به   توانندیم افزوده    یعنوان موتور توسعه  ارزش  از نظر  در حال توسعه، که همان    یدر کشورها   ی داخل  ی اقتصاد کنند، 

 شود.می  ل یتبدتر دهی چیک کار پی به ها توسعه از داده  یاز دستاوردها  نانیاطم نه، یزم ن یاست. در ا ی توسعه اقتصاد

اقتصاد توسعه  نظر  اطم  ،یاز  که  که کشورها  نان یمهم است  حال    یحاصل شود  در 

ارزش دادهمی   توسعه و  های  توانند  از شهروندان  را به  ی  هاسازمان استخراج شده  خود 

 کنند.  افتیدر یدرست

آنجا داده  ییاز  به رگ حکه  د  یاتیها  و مشده  لی تبد  تالیج یاقتصاد  توجه   یاتوسعه   یایمزا  توانندی اند  برا  یقابل    ی را 

  - کل جامعه   ی برا ، یعموم یکاال  ک یبه عنوان  ها آن  تی ماه لی تر از همه، به دلاما مهم  - مختلف فراهم کنند  ی عوامل اقتصاد 

براداده   ی گذاراشتراک به   مثبت    مطلوب   ت یتقو  ی ها  اثرات  حال هاآن است.  در  احتمال   ی ،  خطرات  به  است    ی که  پرداخته 
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(OECD  ،2019a اشتراک به  افزاها  داده  یگذار(.  قالب  برا  ی برا  یدسترس  ش یدر  شهروندان  رساندن    یاکثر  حداکثر  به 

داشته    جریان   المللیبین نه تنها در داخل بلکه در سطح    دیبا ها  معناست که داده  ن یتا حد ممکن به ابالقوه    ی دستاوردها

  ی از نظر دسترس ی متفاوت یامدهایکه ممکن است پ م ی کن یرا بررسها از داده  ی مهم است که انواع مختلف نه،یزم  نی باشند. در ا

 عبور از مرزها.  ی داشته باشند، از جمله برا

اقتصاد  توسعه  نظر  اطم  ،یاز  که  است  کشورها   نانیمهم  که  شود  توسعه  یحاصل  حال  داده می  در  ارزش  های  توانند 

  ی فرامرز  های داده   جریان ها و  داده  یکنند. منافع اقتصاد   افتی در  ی خود را به درستی  هاسازمان استخراج شده از شهروندان و  

بازار به    ی روهایآزاد ن  ی (. بازUNCTAD  ،2019a)  شوندی نم   عیکشورها و درون کشورها توز  نیب ی طور خودکار و به طور مساوبه 

منجر   جی نتا عادالنه  و  بنابرانمی  کارآمد  مهم  یعمومهای  است یس  ن،یشود.  ا  ینقش  غمی   فا یرا  در    ستم یس  کی   ابیکنند. 

  ی ها ره یزنج  یاصل   یهاو شرکت   یجهان   تالیجید   یها پلتفرم  ،یفرامرز  هایداده  جریانمقررات مناسب در مورد    یالمللن یب

منافع بالقوه مناسب قرار   یبرا  ی مناسب تیها را دارند و در موقعاز داده  یم یعظ ر یممتاز و کنترل مقاد یدسترس  ی ارزش جهان

دسترسمی   ن ی همچن  ها آن دارند.   کردن  با محدود  داده   ی توانند  ب  یاجتماع   یدستاوردها   ها، به  از  را  ا  ن یبالقوه    ن ی ببرند. 

مهم است    ،یاز منظر اقتصاد   ن،یدهد. بنابرامی  قرار   ر ی دارد و چشم انداز توسعه را تحت تأث  یبر نابرابر  ی قابل توجه  رات یتأث

،  کشورها   نی ها، در داخل و بشده از داده  جادیارزش ا  عی به توز  همزمان  م،یها نگاه کن از داده   یو اجتماع   یکه به ارزش خصوص

 مهم است.  ، که عادالنه باشد یابه گونه 

  ز یها ن مرتبط با داده   یراقتصاد یغ  ی هابه جنبه   یدارند. نگاه   ی قابل توجه  رات یتأث   ینه تنها از نظر ارزش اقتصاد ها  داده

تأث  ی ضرور با  به دل  یمهم   رات یاست که  افراد و جامعه،  اقتصاد جدا کرد.    ها آن  توانی ها، نم خاص داده   ت یماه  ل یبر  از  را 

و درک شوند تا بتوان    یبررس  قاً یعم  د یمختلف دارند که با   یها در حوزه   یاد یز  دهیچی پ  ی امدهایپ  یفرامرز  های داده   جریان 

  ی مل  یدر داخل مرزهاها  ماندن داده  یباق   یبرا  یقانون  لیاهداف توسعه مورد توجه قرار داد. ممکن است دال  یرا برا  هاآن 

ب داشته  اوجود  بر  عالوه  داخل  نان یاطم  نی اشد،  اقتصاد  که  شود  درست   تواندمی   ی حاصل  ا  یبه  جمله    ها،جریان   نی از  از 

  ی قابل توجه  ی ها چالش   نی شود. همچن  مندبهره   یت یمسائل امن  ن یحقوق بشر و همچن  ر یو سا   ی خصوص  م ی حفاظت از حر

خطرات    نی به به حداقل رساندن ا  از یدر نظر گرفته شود. ن  دی ها وجود دارد که باو سوء استفاده از داده  گریزی قانون از  ی ناش

  ی هااست ی و س  هان ا پادم  قیها از طر به جهت حفاظت از داده   گذارد،ی م  ر یبر اعتماد کاربران تأث  یادی ها که تا حد زو چالش 

 ارد. اشاره د یفرامرز های داده   جریانکنترل   یمختلف برا
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به    دیبه همراه داشته باشند، که با  یادی ز  یایمزا  توانندیم  ،یالمللن یو چه ب  ی، چه داخلهاداده  جریان ها و  داده   ن،یبنابرا

کشور دستگ  نکه یا   یجا و  شرکت  چند  ش  ر یتوسط  به  ترو  یاوهیشوند،  توز  جی عادالنه  ع  عیو  در  و    نیشوند.  حال، خطرات 

ها  در منشا داده ای  ندهیبر افراد، که به طور فزا  هااین . همه  ردیبه دقت مورد توجه قرار گ  دیوجود دارد که با  یاد یزهای  چالش 

همه    ی برا  ن یگذارد. بنابرامی  ر ی تأث  یو جامعه مدن ها  دولت   نی اعم از بزرگ و کوچک، و همچن  ،ی خصوصهای  هستند، و شرکت 

و   ستیاز منظر توسعه چ یفرامرزهای داده   جریانو ها  هدر ارتباط با داد یموضوعات اصل  نکهیدر مورد ا قاً یمهم است که عم

برا  یامدها یپ بررس  ست یچ   یگذارسیاست   ی آن  پ  یتأمل کنند.  و  و  ها  داده  ن یب  ی اساس  ی وندهایارتباطات متقابل متعدد 

 مهم است.  ار ی بس ی داده برون مرزی ها جریان از   استیدرک مربوط به س شیافزا ی توسعه برا

به همراه داشته باشند، که    یادیز  یایمزا  توانندیم  یفرامرز  هایداده   جریان ها و  داده

شوند،    عیشوند، به طور عادالنه توز  ر ی توسط چند شرکت و کشور دستگ  نکهیا  یجابه  دیبا

 . رندیبه دقت مورد توجه قرار گ دیها بااز خطرات و چالش  یاریکه بس یدر حال 

که در    یفرامرز  هایداده   جریان مربوط به    یهاو بحث   اتیموجود در ادب  یها و با توجه به شکاف  نهیشیپ  نیبا توجه به ا

به عقب    یمرتبط در ارتباط با متقابل، گام  یدرک موضوعات اصل  قیاند، فصل حاضر با هدف تعمفصل دوم برجسته شده 

  شتر یارائه شده در فصل اول است که فصل حاضر به توسعه بهای  داده های  ی ژگ یو و  ف یقع، نقطه شروع، تعر. در واداردیبرم

 پردازد. می  آن

 و استفاده  یسازهینما  ها،داده  آوریجمع 

داده  از طرای  هر  را  جریان  نترنت یا  قیکه  داده  آوریجمعتوان  می   دارد  بحث شد،  اول  در فصل  که  همانطور    را ها  کرد. 

طرمی از  طرهای  کانال   ق یتوان  از  جمله  از  برنامه   ی مرورگرها  ق یمختلف،  همراه    ی کاربرد های  وب،  های  دستگاه   ای تلفن 

های  داده   ، ییایجغراف های  داده  ن یاما همچن  ، یشخصهای  شامل داده   توانندمی   ها این کرد.    آوری جمع (  IoT)  ایاش  نترنت یا

توانند داوطلبانه باشند،  ها میداده   نی باشند. ا  رهیو غ  یکی تراف های  ( و داده نیبه ماش  نیحسگر )ماش های  آب و هوا، داده

اطالعات شخص در    ی برا  ی مانند  نام  ب   ی نظرسنج  ک یهای  داده  ای وب،    س یسرو   ک یثبت  داده   نی ا  اوب.  اغلب    ی هاحال، 

  نترنت یآدرس پروتکل ا  ای وب، مکان    یدهایشده هستند، مانند بازد مشاهده   یهاداده   شده،ل یوتحله ی و تجز  شدهی آورجمع

(IPاما ممکن است اطالعات فن ،)ز ی ها را نرسانه   ی آدرس کنترل دسترس  ا ی آن    عاملستم یمربوط به دستگاه متصل، مانند س   ی  

  ، ی متنهای  ام یپ ر ی سا  ا ی ها  لی میمانند ا  نترنت، ی ا  قیهر گونه داده ارسال شده از طر ی ریمناسب، رهگ  ی دسترسشامل شود. با  

 است.  ر یزنگ در، امکان پذ ا یمتصل  های خچال ی، مانند IoTهای ارتباطات از دستگاه  ا ی ، یریتصو   ای  یصوت های ام یپ
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شخص    ک یدادن اطالعات به    وند یپ  ی برا  ی زیتوانند به عنوان شناسه )چمی   کههایی  داده  آوری جمع اهداف،    ی برخ  یبرا

کنند،  می   دستگاه خاص )محصول( اشاره  ا یشخص    کی هستند که به  هایی  داده ها  خاص( استفاده شوند، مهم است. شناسه 

  زان یم  ن ییتع  ی برا  یی شماره تلفن شناسا  ا ی  ل یمیهستند. آدرس ا  ی سترسقابل د  ی کنند )مداوم( و به راحتنمی   ر یی تغ  ی به راحت

ا  یات یمرتبط است، ح   ی شخص  ر یو غ  ی شخصهای  داده  ن یب  ز ی تما  ی که برا  ها، داده ناشناس بودن   حال، اگرچه    ن یاست. با 

است،    ز ی سوال بحث برانگ  کی همچنان  ها  داده  یسازناشناس   زانیاست، اما م  شرفت یدر حال پها  داده   یناشناس ساز  فناوری 

 . ردیگمی مورد بحث قرار  ر یهمانطور که در ز

و مجوز    - و نظارت هدفمند    غات یمانند توسعه محصول و خدمات، تبل  -کرد    آوری جمع   یمختلف  ل یتوان به دالمی   را ها  داده

باشد. بدون اتکا به  ها  درخواست  ای   یاستفاده، الزامات قانونهای  ی خدمات، خط مشهای  آن ممکن است بر اساس توافقنامه

)به عنوان مثال، نقاط    نترنتیا  ید یکلهای  رساخت یکرد که ز  آوری جمع  یینهادها  طتوان توسمی   راها  داده   ،یگریطرف د   چیه

ا وب (IXP)  ی نترنتیتبادل  )س  ای وب    ی سرورها  ها، ت یسا،  افزار  برنامه ها  عامل   ستم ینرم  اختیکاربردهای  و  در  را  دارند،    ار ی( 

های  رسانه های  پلتفرم   ای   کیتجارت الکترون  ت، یا نهادها شامل صاحبان وب س  نیدارند. ا  یدسترس  هاآن به    ا یکنند  می   کنترل

ا  ، یاجتماع خدمات  دهندگان  ارائه  عامل،  افزار  نرم  دهندگان  توسعه  برنامه،  دهندگان  دولت ISP)  ینترنت یتوسعه  و  ها  (، 

داده می   هکرها مشوند.  را  غبه   توانی ها  طر  م ی رمستقیطور  واسطه به   ق،ی از  مثال،  دادگاه    ی هاعنوان  احکام    ر ی سا  ا یداده، 

 کرد.  ی داریخر  کی در وب تار  ای دست آورد، به  ی قانون یهادرخواست 

شامل    هااین شوند.  می   مرتبط ظاهر   گرانیاز باز  ی د یشود و مجموعه جدمی   دار یپد   ی دیاقتصاد داده، واژگان جد  نه یدر زم

کرد که    فی تعر  ییقابل شناسا  ا یشده    ییزنده( شناسا   ینهادها   ا یعنوان فرد )را به   هاآن   توانی که م  شودی داده م  ی هاسوژه

م  ها آن به    یشخص   یها داده کسب   شود؛ ی مربوط  داده،  کارگزاران  جمع  ییوکارهاو  مختلف  منابع  از  را  اطالعات    ی آورکه 

  ر یدهد. سا می   گر ید ی  هاسازمان و مجوز آن را به    کنند ی پردازش م  ل یو تحل   ه یتجز  ا ی  ی پاکساز   ، یسازی غن   ی را برا  هاآن   کنند، یم

داده  گران یباز با  تحلهای  کننده   آوری جمعها  مرتبط  کننده   لگرانیداده،  کنترل  و  ابزار  های  داده  و  اهداف  که  داده هستند 

 کنند. می  نییرا تع یشخص های پردازش داده 

است که    ن یا  شودی ها مطرح مداده   یابیو رد  یآورکه در ارتباط با جمع  یسوال مرتبط 

 یاز خدمات ضرور  یبرداربهره  یبرا  شدهیآورجمع   یهااز داده  یم یتا چه حد حجم عظ

 شده است. یآوراز حد جمع  شیها بداده ایآ نکهیا ایاست 
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  ز یشخص ثالث تما شخص اول و  های  داده  یاب یو رد   آوری جمع   ن یتوان بمی   ، یاهداف تجار  ی براها  داده   آوری جمع از نظر  

بزرگتر شد.  استفاده  ن یآنالهای  پلتفرم   نیقائل  خدماتشان  از  که  زمان  ز می   هر  حجم  داده  یادیشود،    آوری جمع را  ها  از 

  ن ی شود. امی   دهیشخص اول" نام  ی ابیمحصوالت و خدمات خود "رد   قیطراز  ها  توسط شرکت ها  داده   آوریجمع کنند.  می

ا  آوریجمع   حی صر  ای  یضمن   تی از رضا  یبخشممکن است به عنوان  ها  داده ها توسط  حال، ممکن است داده  ن یشوند. با 

  ی ابی شود که به عنوان »رد  یآور با آن در تعامل است، جمع   ماً یکه کاربر مستق  یس یسرو  ا ی  تی سااز وب   ر یغ  ی گریاشخاص د

ثالث« شناخته م ف شودی شخص  کاربران س  ن یبوک همچن  س ی. به عنوان مثال،  با  ها  و برنامه ها  ت یوب سا   ر ی ااطالعات  را 

های  کاربران از فروشگاه   د یبازد  ی ابیرد  ی مکان براهای  از داده  گوگلکند، و  می   آوری جمعخود    ی نامرئ  ل« یتبدهای  کسل ی»پ

شخص    یابی رد شتر ی کنند. بمی   که مرور روزانه وب و استفاده از دستگاه را دنبال یغاتیتبلهای  ژانس کند. آمی   استفاده  یآجر

از    یبرخ  .هدفمند استفاده شود   غات یتبل   یتواند برامی   شده است که  یطراح   ییافراد و نهادها   لی ساختن پروفا  یثالث برا

و رقابت    ی خصوص  م یمکن است از نظر حرهستند که م  یاب یرد  ی هاوهیدر ش   ی عمده در حال انجام بازنگر  تالیجی د  ی هاپلتفرم 

 شود.  دهید  دی با  یخصوص می بر حر  راتییتغ  نیمثبت ا ر یداشته باشد. تاث  ییامدها یپ

.  شودی م دهینام  «ی »اقتصاد نظارت، هاآن  ی دادهای و رو  هات ی فعال شتر یو ب شتر یشدن ب یتال یجیها، با د داده   ،یبه طور کل 

  ها دادهکه    ییو از آنجا   شودیبه کاال م  لی تبد  د، یآی ها به دست مکه از داده   یتال یج یهوش د  ؛شوندی م  لیمردم به محصول تبد

شدن،   یتالیجی د ق یاز طر ن،ی . بنابراشوندی با کاال ادغام م یبه نوع  ز یمردم ن  کنند،ی مردم را منعکس م یو رفتارها  هات یفعال

  ی شتریو ب شتر یبهای دهد تا به جنبه می  به بازار اجازه را یدر حال حرکت است، ز ی جامعه بازار  ک ی اقتصاد بازار به  ک ی جهان از 

 (Clarke, 2019) . ابدی گسترش  ی از زندگ

 هاداده یچند بعد یژگیو

  ن یست. اهاآن ابعاد مختلف    یمستلزم بررس   هاآن   یاساسهای  ی ژگیدر اقتصاد و جامعه و وها  نقش داده   ح یدرک صح

بلکه در رابطه با    ،یو اجتماع   یارزش خصوص   یهم برا  ، یمنبع اقتصاد   ک یرا نه تنها به عنوان  ها  داده  ی چندبعد  یژگ یبخش و

در تمام ابعاد خود که  ها  کند. دادهمی   برجسته  ت،ی بشر و امن  قوق ح  ر یو سا  یخصوص   میمانند حر  -  یراقتصادیغهای  جنبه 

و با به    دهیکل د  کیبه عنوان    د یبه هم مرتبط هستند  تبدها  افراد، شرکت   ی برا  کیمنبع استراتژ  کی شوند،    ل یو کشورها 

  یاپرداختن به مسائل داده  ز مناسب مستلزم اجتناب ا  ی گذاراست ی را از هم جدا کرد، س ها آن  توان ی که نم  یی از آنجا  اند.شده

  ، یمشخط   ی هااد با توجه به انتخاب از ابع   ک یهر    ی بر رو  ی متفاوت  ی هااست یس  د یاست، اگرچه ممکن است تاک  لویس   کردیبا رو

 متقابل در نظر گرفته شود.  رات یکه تأث ی در حال
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 داده ها  ی عد اقتصادُب 

  ل یتبد   ی دیکل   یمنبع اقتصاد   ک یبه    هاآن است که    ن یوجود دارد اها  در مورد داده ها  از بحث   ی اری که در بس  یدی کل  دهی ا  کی

  -  هاسازمان   د یجد  ی هاکه جنبه   یی جا  شود،ی م  ف ینامشهود تعر  ر یتوسط ذخا   یاندهیبه طور فزا تالیجی اقتصاد د  اند.شده

کند تا  می   ق یرا تشو  هاسازمان   امر   نیهستند. ا   ی مرکز  یرقابت  ت یاکنون در مز  -   تالیجی و کد د  یمعنو  تی مانند دانش، مالک

برا  یشتر یبهای  داده اقتصاد  دی تول  ی را  داده  بیترک  ،آوریجمع   ی ارزش  کنند.  پردازش  مهمها  و  منبع  عنوان    ی برا   یبه 

کلهای  مدل کار  و  د   یدیکسب  اقتصاد  داده   پلتفرم  کار وکسب   یهامثال، مدل   یبرا  اند.ظاهر شده   تالیجیدر  تکبر    ه ی ها 

طر  کنندیم از  تحل  هیتجز  قیو  حلقه   لیو  تول  یمبتن  یهاشرفت یپ  ز یانگلت یفض  یهابه  و  داده  منجر  داده   شتر یب  دیبر  ها 

را    ها ستم یها و سکه مدل   ییها بدون داده   توانندی نم  هاتم یو الگور   ی حول محور هوش مصنوع  ی تجار  ی ها. مدل شوندیم

 (Gawer, 2014وجود داشته باشند. ) کنند، ی م ت یهدا

  ی کاال   ک یعنوان  به   توانیها را مداشت. داده  ی متفاوت  داتی تأک ها  داده  یاد ی بن  ی اقتصادهای  توان بر جنبه می   منظر،   نیاز ا

ا با  گرفت.  نظر  در  معامله  داده   نیقابل  بالقوه  تجارت  و  ار ی بسها  حال،  به  است،  بحث  داده   ژهی قابل  مورد  خام.  های  در 

ا  یمشکالت مالک  جاد یدر  زداده   تی الکم   ای  تی حقوق  از جمله،  دارد،  ماه داده  رایها وجود  که   ی بیررق یغ  ت یها  نشان    دارند، 

به   دیهستند )نگاه کن هاآن   یاز افراد و رفتارها   یاستفاده کنند، و اغلب بازتاب  هاآن همزمان از   توانندی م  یاد یافراد ز  دهد یم

در اقتصاد    ی ارزش اقتصاد  رای ز  – بالقوه هستند    نه« یارزش »گز  ی خام منفرد فقط دارا  ی هاکه داده  یی از آنجا  ن، ی(. عالوه بر اریز

از    ق یخام و پردازش در محصوالت داده و کسب درآمد از طر  یهاداده   عی بر داده تنها پس از تجم  یمبتن  تالیجید استفاده 

ق   سم ی مکان  –   ابدیی تحقق م  هاآن  برا  ی مناسب  مت یکشف  بازار  به های  داده   ی وجود ندارد.  ها هنگام  داده   رزشعالوه، اخام 

اند، که به  نشده   یو رسم   افتهیتوسعه    ی داده خام به درست  یبازارها   ن، یمتناوب است. بنابرا  ر ای استفاده، پس از پردازش، بس

وجود ندارد. همانطور که بانک    یفروخت و تقاضا و عرضه مناسب   ا ی  دیخر  ماً یتوان مستقنمی  راها  داده   ن یاست که ا  ی معن  نیا

)به    ی خاص  ی هاگاه یدر جا  یدوجانبه به خوب   ی خصوص  ی ها در بازارها»اگرچه تبادالت داده  کند،ی م  ان ی( ب2021:32)  یجهان 

امروز هغاتیتبل  یابیهدف   یبرا  یشخص   یهاتجارت داده   ژهیو تا  برقرار است،  باز برا  چ ی(  ها وجود  داده   یبازار چندجانبه 

و بس د  نیا  اند.ت مواجه شده با شکسای  داده   یا بازاره  ن یچن  جادیا  ی براها  از تالش   یاریندارد  از    یتالیجی هوش  است که 

به   شتر یداده معموًل ب یارجاع به بازارها  ن،ی کرد. بنابرا یآن را کسب درآمد و تجار  توانی و م  شودی ها حاصل مپردازش داده 

 شود. می  محصوالت داده مربوط ن یا ی بازارها
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اقتصاد ارزش  از  اجتماع   ها،داده  یخصوص   یفراتر  ارزش  به  نگاه  توسعه،  منظر    ی از 

 مهم است. ار یبس ز ی نها داده

مهم است. همانطور    ار یبس  ز ی ها نداده   ی ها، از منظر توسعه، نگاه به ارزش اجتماعداده   یخصوص   ی فراتر از ارزش اقتصاد

داشته    ی درجات مختلف  توانندی هستند، اگرچه م  بیررق یغ  رای دارند ز  یخاص   یهای ژگیها وکه در فصل اول بحث شد، داده

ها  ارزش داده  شتر یباشند. ب ی منف ا ی هستند که ممکن است مثبت   ی خارج عواملاغلب شامل ها داده  ی ریباشند. از استثناپذ

  ها، اده د  یاثرات خارج  ل یندارند به دل  یارزش  یفردهای  شود. دادهمی   حاصل ها  داده   عیتجم  ای   سهیاست که از مقاای  رابطه 

که اثرات  هایی  از داده   ی ادیدهند و تعداد ز می   ه ارائ  ی کم  ار یکنند بس می   جاد ی که اثرات مثبت اهایی  بازارها احتماًل از آن داده 

ها  که داده   فناوری هستند و صاحب  ها  که در منشا داده   ی نهاد  ا ی فرد    ن یبها  داده   ن، یکنند. عالوه بر امی   جاد ی مضر بر جامعه ا

  ی کل با ارزش تجار  ک ی اقتصاد و جامعه به عنوان    ی براها  ارزش داده  ن، یشود. بنابرامی   دیکند، مشترک تول می   آوری جمع را  

های  ی ژگیو   یدارا ها  از انواع داده   یکنند متفاوت است: برخ می  ی بردارو بهره آوریجمع   هاآن که از   یخصوص های  شرکت   یبرا

  فناوری از    ی که بخش بزرگ   شودی م  ه ی توج  ت یواقع  ن یبا ا  ز ین   ی عموم  ی کاال  ک یعنوان  ها به داده  ی هستند. تلق  یخوب عموم

دهد تا  می   اجازه  نی هستند. ا  یاست که جمع  یاو اثرات شبکه   ی عموم  قاتیتحق  جهینت  تال، ی جید   ی هات مورد استفاده شرک

 (.Mazzucato, 2018ده کند ) را برآور ی عموم یازهایکه ن  می شکل دهای را به گونه  تالیجی اقتصاد د

  ی هاشرکت   یرا برا  یو قدرت بازار قو  یرقابت   ی هات یها مزداده   شود،ی م  ی بررس  شتر یهمانطور که در ادامه ب  ن،یعالوه بر ا

م  تال یجید نابرابر  کنند ی فراهم  و  قدرت  تعادل  به عدم  نت شودی م  یکه منجر  در  نتا  ی هاسم ی مکان  جه، ی.  به  احتماًل    جی بازار 

  ها است ی. هدف سشودی م  یعموم   یگذاراست یبه س  از ی ن  احساس  که منجر به   شوندی نم  جر جامعه من  ی عادالنه برا  ا یکارآمد  

حداکثر شده و به طور عادالنه در جامعه، در    ،یو اجتماع   یها، اعم از خصوص باشد که خلق ارزش از داده  نیا  ن یتضم  دیبا

 باشد اجتناب شود.   ر ی گکه ممکن است در یاکه از خطرات بالقوه ی شود، در حال  عی توز یالمللن یو ب ی سطح مل

مزداده قو  یرقابت   یهاتیها  بازار  قدرت  برا  یو  فراهم    تالیجید  یهاشرکت  یرا 

 .شودیم یکه منجر به عدم تعادل قدرت و نابرابر کنندی م

های  است یس  یاست و براها  داده   یگذاراشتراک   شیمستلزم افزاها  داده   ی که به حداکثر رساندن ارزش اجتماع  یدر حال 

داده  یبرا  یعموم آن،  کردن  توسط بخش خصوصمی   یمنافع عموم  یبراها  فعال    د یتول  ای  آوریجمع  یو عموم  ی توانند 

تر  طرح داده باز در سراسر جهان با جامعه گسترده   نی چند  قیطر  ز معموًل ا  ی شده توسط بخش عموم  دی تولهای  شوند. داده

  های داده  جریان   گریتنظیم  ن یها و همچنداده یگذاراشتراک  یبرا  ییهااست یس  یشود. هنگام طراحمی  به اشتراک گذاشته 
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رفتار    را یبود، ز  اهد مهم خو  کند، ی م  یآورا را جمع هدولت است که داده   ای   یبخش خصوص   ن یا  ا یآ  نکه یا  صی تشخ  ،یفرامرز

 آن متفاوت است.  ی امدهایها و پداده

 داده ها  ی راقتصادیابعاد غ

شود. بعد حقوق بشر  می   مربوط  یمل  ت یمسائل امن  نیعمدتًا به احترام به حقوق بشر و همچنها  داده  یراقتصادیابعاد غ

به منشا دادهها  داده نگاه کردن  پها  با  زمی  ظاهر ها  ت یو حما  ی به حقوق اساس   ها آن دادن    وندیو  اغلب  ها  داده   رایشود، 

ب  ا یکاربران    ی و رفتارهاها  ت ینشان دهنده فعال   ی نگهدار  ها سازمان ها توسط  از داده   ی شترینهادها هستند. هر جا تعداد 

های  هی. به طور خاص، اعالمکندی از افراد ارتباط برقرار م ت یبشر و حما  یاست که چگونه با حقوق اساس ن یشود، سؤال مهم ا

و    ی خصوص می ملل متحد، وجود دارد که شامل حق حفظ حر  سازمانحقوق بشر    ه یدر مورد حقوق بشر، مانند اعالم  یاساس

  سازمان ) تال یجید  ی همکار  یبرا  رکل ینقشه راه دب ، یخصوص   م ی شود. عالوه بر حفاظت از حرها می موارد مرتبط با داده ر یسا

 است.  نی ( شامل نظارت، سرکوب، سانسور و آنال2020aملل متحد، 

و    یحقوق اساس  نی ا  نیب  تواند ی م  ییها تنش   شوند،ی م  دی تول  تر ق یدق   یها مربوط به افراد به روش   یها که داده  یی از آنجا

فرد   کی  ی هاداده  را یشود، ز  دهید  یاز منظر جمع د یبا  ز ی ن یخصوص  م یشود. حر جادیشده در مورد افراد ا ی نگهدار یها داده

د  ی اطالعات  تواندیم افراد  درباره  دیرا  سپس  دهد.  نشان  داده  ی حقوق   دگاهی گر  مورد  برجسته در  طور  به  ا  یترها    ن یبر 

محافظت    ی دگیرس  نیبشر در ح   ی از حقوق اساس  توانی که چگونه م  کندی م  یو بررس  کندیموضوعات حقوق بشر تمرکز م 

  ن یرا کنترل کنند. ا  ییندهایفرآ  نی توانند حقوق خود را مطالبه کنند و چنمی   چگونه افراد  نکهیفرد و ا  کی های  . از دادهکرد

که ممکن است هوش    -و نژاد    ت یبه عنوان مثال، از نظر جنس  -  ضی در موضوعات مربوط به تبع  نی حقوق بشر همچن  دگاه ید

دستکار   ،یمصنوع و  ا های  ک یتکن  ینظارت  ا  جادیداده  بر  است. عالوه  منعکس شده  دستکار  ن،ی کند،  و  ها  داده   ی نظارت 

تواند به  می   به نوبه خود   استیبگذارد. نفوذ در س  ر یتأث  یاسیسهای  ستم یبر س  یو حت  کیتواند بر حقوق بشر دموکرات می

تبد   ی راتیتأث اقتصاد  ز  لیدر  س   ی اقتصادهای  است یس   رایشود،  مقامات  به  شده  رژ  ی اسیاعمال  و    ی اسی سهای  م ی منتخب 

 دارد.   یبستگ

اقتصاد  ها،داده  یعدچندب    یژگیو غ  یاز منظر  های دگاه یو دها  جنبه   ، ی راقتصادیو 

 ر یتوان به صورت غنمی   کند، کهمی   داده برجستهی  هاجریان و  ها  را در مورد داده  یمهم

 پرداخت. هاآن مرتبط به 
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هایی  ت ی ممکن است نشان دهنده فعالها  در نظر گرفته شود. داده  د یهستند که با  یتیعد امنُب   کی   ی اراد  ن یهمچنها  داده

  شتر یو ب  شتر یب  ی نگران کننده است. با کدگذار  ی ملهای  فرهنگ و ارزش  نی قانون و همچن  یو اجرا  یمل  ت یامن  ی باشد که برا

.  شودی م  ل یتبد  ینگران  کی به    کنندی و اجرا تمرکز م  تیکه بر امن  ی کسان  یبرا  اهداده   جریان  ت یها، ماهدر داده   هات یفعال

از داده  ت ی امن  ن یتضم ز  ا ی )مانند ارتش    ی دی کلی  هاسازمان شده توسط    د یتولهای  و حفاظت  ( به  یاتی حهای  رساخت یدر 

  ی اقتصاد   دگاهی تواند با دمی  اغلب ها  در مورد داده   دگاهید  نی کند. امی   فایا  ی مل  تیرا در امن  ی نقش مرکزای  ندهیطور فزا

دارند، ممکن است به    یتریقو  کی تیکه تمرکز ژئوپل   ییدر کشورها   یمل  تی داشته باشد. به عنوان مثال، قواعد امن  ی همپوشان

 مربوط باشد. یمهم مل ی هات یو فعال ی داخل ی هاسازمان  ی معنو تی و مالک  ی حفاظت از اسرار تجار

ها  را در مورد داده   ی مهم  یهادگاه یها و دجنبه  ،ی راقتصادیو غ  ی داده، از منظر اقتصاد  یچندبعد  یژگ یو نی مجموع، ادر  

با در    دی ان باگذارسیاست   ن،ی پرداخت. بنابرا  ها آن به    رمرتبطیبه صورت غ  توانی که نم  کند، ی داده برجسته م  ی هاجریان و  

ک طور  به  مختلف،  ابعاد  تمام  گرفتن  به    یفرامرزهای  داده  جریان به    ی لنظر  توجه  با  است  ممکن  مسلمًا  کنند.  نگاه 

از ابعاد داشته    کی بر هر    تواندی م  یرا که هر اقدام  یرات یشود، اما مهم است که تأث  د یبر ابعاد مختلف تأک  است، ی س  ی هات یاولو

بشناس مثال،  می باشد،  عنوان  به  من  یفرامرزهای  داده   جریان  گریتنظیم .  از  حر  ر یتجارت، سا  ر ظفقط  با  مرتبط    م ی عوامل 

ا  اد یکه به احتمال ز  رد، یگنمی  را در نظر   ت یامن  ا ی  یخصوص  چگونه    نکه ی ممکن است منجر به مقررات نامناسب شود. درک 

  ی داده، از جمله برا  استیو سها  کل نگر داده  لیتحل   یبرا  رند،یگمی  در تنش قرار   ای   لیتکم  گر یکد یبا  ها  ابعاد مختلف داده 

  نان ی مهم است که اطم  م،یریگمی   را در نظر ها  داده   یچند بعد   تیکه ماه  یمهم است. در حال  ار ی بس  ،یفرامرزهای  داده  جریان

دارند و چشم انداز توسعه   ی که اثرات اقتصادهایی  است ی س یاجرا  ی برا ایبهانه به عنوان   ی راقتصادیحاصل شود که ابعاد غ

 شود. نمی  دهند، استفادهمی  قرار  ر ی توسعه را تحت تأث در حال   یکشورها 

بعد  یژگیو برجسته  ت یواقع  نی ا  نیهمچنها  داده   یچند  رسمی  را  که  نت  دنی کند  مورد    قیدق   یری گ   جهیبه    جریان در 

به سرعت  ها  در حال توسعه دشوار است. داده   ی کشورها  یخالص برا   ی منف  ایمثبت    ویژگی  کیبه عنوان    یفرامرزهای  داده

کاربرد دارند. به عنوان مثال،    نی شوند و همزمان چندمی  و مجددا استفاده  آوری جمعجابجا،    ،ی مختلف کپ  ماتیدر تنظ

بهداشت  های  به رصدخانه   هی فرد و هم تغذ   ک ی   درمان بهبود    ی ممکن است هم برا  ی دستگاه پزشک  ک یشده از    د یتولهای  داده

توسعه حما  ی جهان  از  در عمی   ت ی که  اما  استفاده شود.    سک ی ر  ی هااز ساخت مدل   توانندی ها مداده   ن یحال، هم  ن یکنند 

 .کندی را از پوشش سالمت حذف م نان ینشه یکنند که حاش  ت یحما یشرکت
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 کنترل و حقوق بر داده ها ،یدسترس  ت،یمالک

مهم است.    ز ینها  و کنترل داده   یحقوق، دسترس  ت،یائل مربوط به مالکبحث در مورد مس   ها،خاص داده   تیدرک ماه  یبرا

  ت ی اهمها که واقعًا در رابطه با داده  ستین یمفهوم ن یوجود دارد، اها  " دادهت یدر مورد "مالکای که بحث گسترده  یدر حال 

  هاآن خاص    ی های ژگیها با توجه به وداده   ی وجود دارد که برا  ی حقوق   ی هام ی رژ  جاد یدر ا  یقابل توجه   ی های دگ یچی دارد. پ

ا  شود،ی اعمال م از نظر اقتصاد  یارابطه   ها آن مشترک و ارزش    د یتول  ب، یررق ینامشهود، غ  ها آن  نکهیاز جمله    ن ی ا  ، یاست. 

م با  دهدی نشان  اند  د یکه  مورد  داده   دنیشیدر  کاالهابه  عنوان  به  غ   ی صاداقت  یمعمول  ی ها  استفاده  از    رقابلیو  انتقاد 

داده چندجانبه    ی عرضه و تقاضا دقت کرد. در واقع، همانطور که قبال ذکر شد، فقدان بازارها  ، یکمبود اقتصاد  ی هامدل

دارند. به عنوان    ینقش اساسها  ه داد  فی در نحوه تعر  نیهمچنها  ی ژگیو  نی)خام( وجود دارد. اهای  مناسب در مورد داده

در نظر گرفته شوند.    تیمتعارف قابل مالک  یاقتصاد   یکاال  کی به عنوان    دینباها  در جهان، داده  دهیا  ای  تیواقع  کی   ییبازنما 

ا داده  نی با  کرد  ای  توان در مجموعه می   راها  حال،  القا  توز  - از حقوق  با  - اصالح    ع، یاستفاده،  و خط    دی که  توسط هنجارها 

 (. Heverly, 2003) رد یشکل بگها یمش

کنترل و    ،ی حق دسترس  یعنی  –دارد حقوق داده است    تیآنچه اهم  ت،یاز مالک  شیب

 استفاده از داده ها. 

ا بر  داده   ن،یعالوه  با  رابطه  رفتارهاها  داده   ،یجمع  ای  یشخص های  در  و  اقدامات  دهنده  )   ینشان  برا  ایفرد    ی جامعه 

  ای  کی تفک  رقابل یجامعه( غ  ا یکه از فرد )  یاممکن است فکر کردن در مورد حقوق داده   نی( هستند. بنابرایجمعهای  داده

کنترل و    ، یحق دسترس  یعنی   –دارد حقوق داده است    تیآنچه اهم  ت، ی مالکاز    شیب  ن،یتر باشد. بنابراهستند، مهم   یذات

  ی چه کس   نکهیدهد. حق دانستن امی   حذف داده ها« را ارائه   ایانتقال    ر،ییتغ  ،یاستفاده از داده ها. حقوق داده »حق دسترس

  ها آن دارد«.    یبه آن دسترس  یاف چه اهد  ی دارد و برا  یبه آن دسترس  ی رود، چه کسمی   کند، کجاست، کجامی   آوریجمعآن را  

 (. UNCTAD ،2019aذاشته شوند )توانند به اشتراک گ می  فقط

می تنش  اها  تقاطع  در  اصل  نی توانند  حوزه  داده   یسه  شوند.  ظاهر  خصوص  یشخصهای  داده  بخش  توسط    ی که 

ومی   آوری جمع به  برانگ  ژهیشود  از    ز یچالش  بخش   کی است.  داده   ی عیوس  ی هاطرف،  شناسا  ن، یآنال  ی هااز    یی اطالعات 

  ی آورجمع  ی خود برا  ت ی و رضا  ی خصوص  می حفظ حر  مورد خود را در    ی های و افراد اغلب نگران  کنند ی م  ی شهروندان را جاساز

  ن یهستند، اها  شرکت   ی رقابت  ت یمز  ی هسته اصل  ی اختصاصهای  که داده   یی از آنجا   گر، ید  ی. از سوکنندی ها ابراز مآن داده 

  ی از سو   یی هاکنترل کنند. به طور مشابه، ممکن است تنش اند  کرده  یگذاره ی سرمارا که در آن  هایی  داده  لندیماها  شرکت 



 آنکتاد  2021خالصه گزارش اقتصاد دیجیتال 

55 

 

باشند،    ی عموم  ت یدر مالک   دی با  یی هاداده   ن یادعا که چن   نیاند، با اکرده  ی آوررا جمع  یطیمح  ی هاکه داده   ی تجار  ی هاشرکت 

 . شود دار یپد دهند، ی را در مورد جهان نشان م  یقیحقا  ها آن  نکه یبا توجه به ا

 داده  یمرز نیبی هاجریان  یبرا ییامدهای انواع مختلف داده: پ

ممکن    رایمهم هستند، ز  های بنددسته   ن یدهد. ا می   داده را مورد بحث قرار   جریان   ی دیکلهای  از دسته   ی بخش برخ  نیا

در  رفتار متفاوت داده   ی برا  یی است مبنا ب  جریان ها  باشند. ممکن است  از مرزها    گری تنظیم   ی برا  یابالقوه   یها نش یعبور 

  ن یچن  ز یو تما یریگمهم موجود در اندازه  یها حال، با توجه به چالش   نیا اارائه دهد. ب  یداده برون مرز یها جریان   تر قیدق 

 در عمل وجود داشته باشد.   هاجریان  نی نحوه اعمال ا  یبرا  ییهات یممکن است محدود ،یی هاجریان 

  ا ی آ  نکه یبه کاوش در مورد ا  ن یهستند. ا  یچه کسان ها  کنندگان و مصرف کنندگان داده  دی است که تول  ن یمهم ا  ز ی تما  ک ی

برون مرزی  هاجریان  است    C2C  ا ی   B2B  ،G2C  ،B2Cبا مبادالت    ی داده  در مورد    ن یداللت دارد. همچن  ر، یخ  ا ی مرتبط  بحث 

فرابخش با داده   یدها که ممکن است شامل برخور  ،ی اضاف   ی مسائل  به دادههای  متفاوت  و حساس    یشخصهای  مربوط 

 باشد، مرتبط است. 

 و استفاده کنندگان داده ها  دکنندگان یانواع تول

 ی تجار های داده

شد،   ذکر  قباًل  که  اختصاصی  هاجریان همانطور  تعامالت    یناش  یداده  با    B2Cو    B2Bاز    ی قانونهای  توافقنامه احتماًل 

. در  ابدیمی   جریان در سراسر مرزها  ها  شود و چگونه دادهمی  منتقل هایی  کند چه داده می  نیی مرتبط است، که تعها  شرکت 

  یشرکت   نی بهای  توافقنامه   ها، شرکت   یداخل   ن یاحتماًل توسط قوان  ستند،ین   تبطمر  ی شخصهای  به داده   هاجریان که    یموارد

 شوند.می  ن ییقراردادها تع ای

  ک ی ،  B2Bمبادالت    ا ی  یارزش جهانهای  ره یدر زنج  ای   یمشاغل داخل  نیمرتبط با انتقال ب  یفرامرز  ی سازمانهای  داده   یبرا

به عنوان    ی رقابت   ت یمز  ی به عنوان هسته اصلها  حفظ کنترل و محرمانه بودن داده   ی دی کل  ینگران اقتصاد داده است.  در 

جنبه    کی مبادله شوند،    عیو سر  منیبه صورت ا  توانندی م  اء یاش   نترنتیا  ا ی  گاه دست-ن یماش  یها داده   نکهیاز ا  نان ی مثال، اطم

 (. Foster et al., 2018است ) یارزش جهان  یهاره یاز عملکرد زنج نده یمهم فزا
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 باز های دولت و داده

کنند.  می   ادغام   ی ساز  رهیدر استفاده از منابع داده، خدمات و ذخ   ی ه خود را با بخش خصوصاغلب خدمات دادها  دولت 

داشته باشد که    ی بستگ  ز ی ن  ییهاآغاز شده توسط دولت ممکن است به قراردادها و توافق  یفرامرز  های داده   جریان  ن، یبنابرا

  یشوند، به خصوص اگر بخش می   ده ید گر ید های  از دادهتر  اغلب حساس  یدولتهای  . داده دهند ی ها را شکل مداده  جریان

از    ،یممکن است مشمول الزامات اضاف هایی  داده  نیچن   یفرامرزی  هاجریان   ن،یباشند. بنابرا  ی اتیح یملهای  رساخت یاز ز

از به عبور از مرزها  مج  یخاص   طی ممکن است فقط تحت شرا  ی دولت  ی هااز داده   یمثال، برخ   ی باشد. برا  ی جمله مقررات مل

در    یسازره یالزامات استفاده از ذخ ای  ؛یرمزگذار  یهنجارها  ایخاص    یباشند )به عنوان مثال، فقط با استفاده از استانداردها

مورد بحث قرار خواهد    شتر ی ب  اتیموارد، همانطور که بعدًا با جزئ  ی(. در برختی امن  یبرا  ،یبرخالف ابر عموم   ،یابر خصوص 

 شود.  ی ریجلوگ  یداده برون مرز ی هاجریان حساس هستند، از  ژهیبه وها که داده  یممکن است هنگام ،گرفت

بگ  یتررانه یگسخت   ی هادرمان دولت ممکن است تحت    ی داخل  یهاکه داده   ی در حال   ی برا  ی شیگرا  نی همچن  رند،یقرار 

ابزار وجود دارد که داده   یرانتفاعیغ  یهاسازمان   ر یو سا   یدولت  ی هاسازمان  به عنوان  را  اقتصاد  جادیا  یبرا  یها  و    یارزش 

  المللیبین   ایای  منطقه   یتواند منجر به همکارمی   گذاشته شده مناسب  اک به اشترهای  به اشتراک بگذارند. داده  یاجتماع

دولت سطح  در  حوزه   ی فرامرز  های داده   جریان   ، ی شود.  هماه  ییها در  تجارت  پا مانند    ، یتجار   یاطالعات   ی هاگاهینگ، 

 .شوندی م تر ج ی را ت یجرم و جنا   یهاستم یو س   یمل ت یو امن  ،یامنطقه  حکمرانی  ی هاپلتفرم 

با هدف استفاده  ها  از دادهای  توانند با منابع بازتر ادغام شوند، که ممکن است به عنوان دسته می   ن یهمچنها  داده   جریان 

آ  ی سازمان مناطق    ا یها  شود. گروه   ده ید  یگذاراشتراک آزاد و     ی گذارتا در مورد نحوه اشتراک   ند یخاص ممکن است گردهم 

ملها  داده سطوح  برسند.    به  المللیبین   ا ی  ی در  نمونه   یک یتوافق  ا  ت یموفقهای  از  که  هایی  ت یفعال   نهیزم  نی در  است 

تروها  پلتفرم  ، یساختمان   ی استانداردها ا  ی کمکهای  داده  ی گذاراشتراک   ج ی و  است.  داده  ارتقا  رهبر  ن یرا  به  ابتکار    ی امر 

باز کردن داده   یردولت یغی  هاسازمان و  ها  از دولت   ،المللیبین کمک    تیشفاف  که    تی خود حما  یکمکهای  در  کرده است، 

 (. Pamment, 2019بخش استفاده شود ) ن یاتر درک گسترده  یشده و برا بی ترک ی تواند در سطح جهانمی  سپس

 مصرف کنندههای داده

تر از همه،  . مهم رندیقرار بگ  ی خاص  درمان ممکن است تحت    شودی کنندگان مکه شامل مصرف   ی داده برون مرز  ی هاجریان 

  ن یها ممکن است مشمول قوانداده  جریان  ب، ی ترت  نی و به ا  شودی م  ی شخص  یهاکننده احتماًل شامل داده مصرف   یها داده

آنجا   یاضاف  از  ن  ر یبا سا  است ممکن    یشخص های  داده  که   ییباشد.  ا  ز ی منابع داده  باشد،  به عنوان    ن یمرتبط    ک ی موضوع 
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کننده و  مصرف نیب  ای  ،یخارج ی وکارهاکنندگان و کسب مصرف نی ب یشود. تعامل فرامرزمی یبررس ر ی در ز  یموضوع مقطع

خارجمصرف مق  ،ی کننده  در  نت  یاسیاساسًا  تعداد  دار یپد  تالیجید  یهافناوری   جهی در  است.  نحوه    یشده  مورد  در  سوال 

  جریان ها هستند،  دولت   تی خارج از صالح  ی خارج  ی هاکه شرکت   ییوجود دارد. از آنجا ای  دادهی  ها جریان   نی برخورد با چن

  ی رویمانند استانداردها، ن   ،یو داخل   یالمللن یب  نیاز قوان  یف یبه ط  ی مل  یبندیپا  رامونیرا پ یخطرات ،یخارج   B2C  هایداده

  جاد یمربوطه ا  ت ی و صالح  درمانرا در مورد    ی سؤاالت  ز یدر سراسر مرزها ن  C2Cهای  داده   جریان . رشد  کندی م  جادیا   اتیکار و مال

تعامالت  می مثال،  عنوان  به  مق  C2Cکند.  الکترون  اسیدر  تجارت  در  اقتصاد    C2Cداده  ی  هاجریان و    کی بزرگ  با  مرتبط 

  ی هاکه خارج از چارچوب   دهندی اجازه م  یخاص   ی هات یالبه فع  هااین فعال شده است.    نیآنال های  توسط پلتفرم   دیجیتال 

 داشته باشند.   ین یبه بازب از ی موجود قرار دارند، که ممکن است ن ی نظارت

 هاداده  جریان  یفنهای جنبه 

همچنداده و   ن یها  اساس  بر  است  تحت    یبندطبقه   ی فن  ی های ژگیممکن  و  گ  ی متفاوت  درمانشوند  از    یک ی.  رندیقرار 

با    یفن   یها جنبه  رفتار متفاوت  به  است منجر  مرز  ی ها جریانکه ممکن  برون  داده   ی داده  قالب  به  است.  شود، مربوط  ها 

مرز  ی هاجریان  برون  خاص   ی داده  انواع  با  بر   یمرتبط  تصومانن  -  ها نامه از  و    یها پروتکل   ،یرسانام یپ  ر، ید صدا،  مخابرات 

با    تواندی م   -  شدهی رمزگذار  یها داده ب  ن یکه ممکن است اهایی  از راه  یک یشود.    ها آن منجر به رفتار متفاوت  از    فتد یاتفاق 

فن  قیطر کردن  دروازهی  هاجریان   یمسدود  در  خاص  همه    ییجا   ای است،    یمل  ینترنت یاهای  داده  از    ی ملهای  ISPکه 

امی   درخواست  به شکل مسدود کردن    ی فن   یازها ین  ن یرا مسدود کنند. چنها  فرمت   ن یشود  .  ستی نها  داده   جریان لزومًا 

  ی صوت  یهاجریان   یبندت یمثال، اولو  یخارج کنند. برا  تیرا از اولوای  داده ی  ها جریان   نیچن  یکشورها ممکن است به سادگ 

  ی ررسمیاغلب به صورت غ  نی شود. ا  یالمللن یب  سیسرو  کی   تی فیممکن است منجر به کاهش ک  مرزهادر سراسر    یریتصو  ای

راه  عنوان  شرکت   دکنندگان یتول  یبند  ت ی اولو  ی برا  یبه  سامی   استفاده  ی محل  نه ی زمهای  و    ی فنهای  بندی دسته   ر ی شود. 

وجود دارد. به   هاآن بودن  جی بر را  یمبن یکمتر اهد ، اگرچه شوکرد  یبررس  یتوان به صورت متفاوتمی  راها داده جریانبالقوه 

ها  در داده  ی معنو  تی مالک  هی تعب  ی پردازش شده )که ممکن است به معنا  ایخام    یهاداده   ن یکه ب  ییهاعنوان مثال، روش 

  تر ی قو  ی بریسا  تی امن  یها داشته باشد که از پروتکل  یی ها)که ممکن است داللت بر داده  شدهی رمزگذار   ی هاداده   ا یباشد(  

 باشند.   یمهم ی هامقوله  نده یممکن است در آ شوند،ی قائل م  ز ی ( تماکنندی م یرویپ

داده  یبند دسته   یها ی دشوار  رغمیعل امناسب  به  توجه  با  داده   نکهیها،  مختلف  پانواع  نظر    یمتفاوت   ی امدهایها  از 

  از یمورد ن  ینوع دسترس  جادی امکان ا  نی. ادیآی از داشتن آن به دست م  یواضح  یایدارند، مزا  یاز جمله فرامرز  شان،جریان
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را فراهم   یبرا تواند به شکل  می   امر   نی کند. امی   ل یالزم تسه  ر ی را تحت تدابها  داده   یگذاراشتراک کند و به  می   هر نوع داده 

  ی برا  تر ی قو  قاتیها و تحقبه تالش  از ین   ن،یباشد. بنابرا  المللیبین   ای   یلعوامل مختلف، در سطح م  ی برا  یدسترس   طیشرا

و مقررات    یفرامرز  های داده   جریان  نهیمها وجود دارد که ممکن است در زداده   یبنددر مورد طبقه   یبه درک مشترک   یاب یدست

 باشد.  د یمف هاآن  یالمللن یب

 داده  یمرز نیبی هاجریان از  یناش یعدم تعادل قدرت و نابرابر

بازار و عدم    یمبتن   تال یج یبازار در اقتصاد د  یی ا یهمانطور که بحث شد، پو بر داده منجر به عدم تقارن اطالعات، تمرکز 

  ی در زمان ب یکه ثروت هنگفت ی. در حالدهدی م  شیکشورها و درون کشورها افزا  نیرا ب هایکه نابرابر   شودی تعادل قدرت م

  ق یاز طرها  و کشورها متمرکز شده است. جذب ارزش از داده ها  از افراد، شرکت   ی شده است، اما حول تعداد کم  د یتول ای  سابقه 

  یجهان  تالیجی د  پلتفرم در دست چند  ای  نده یارزش داده ها( به طور فزا  ره ی)زنج  تال یجیخام به هوش د های  پردازش داده 

  ن یا  ،یو مقررات فعل  هااست ی شود. و تحت سمی   منعکس   یفرامرزای  هداده   جریان در مبادالت نابرابر در    ن یهمچن  ن یاست. ا

  ن یمجدد ا  ی بخش به بررس  ن ی. اکندی و عدم تعادل قدرت کمک م  ی نابرابر  شیاحتماًل ادامه خواهد داشت و به افزا  ر یمس

نظر تسلط بخش خصوص  از    ی هااست ی س  ی برا  ی م مه  یامدها ی پ  هااین پردازد.  می   عدالت دادههای  و جنبه   ی موضوعات 

داده برون    ی هاجریان   قیها، از جمله از طربر داده   یمبتن  تالیجی اقتصاد د  ی برا  دیعوا  نکهی از ا  نانیاطم  رایتوسعه دارند، ز

 وجود دارد، مهم است.  یاو عدالت داده شودی م عی به طور عادالنه توز ،یمرز

 تمرکز قدرت بازار 

از داده ارزش  از طرجذب  داده   ق یها  د   ی هاپردازش  به هوش  داده  ره ی)زنج  تال یجیخام  فزاارزش  به طور  در    یانده یها( 

 .شودی منعکس م ز ی ن  یداده برون مرز  یها جریان است که در مبادالت نابرابر در  یجهان تال ی جید  پلتفرمدست چند 

مزها  داده  یفرمانده بازمی   منجر   یاطالعاتهای  ت یبه  بالقوه  منابع شکست  به  و  مبتنشود  اقتصاد  در  داده   یار  ها  بر 

 بازار.   یتمرکز و نابرابر ت ی و دامنه، و اثرات شبکه و تقو اس یدر مق  یی از جمله صرفه جو د،یافزامی

 هاعدالت داده 

نامتعادل در داخل کشورها است.  های  مستلزم در نظر گرفتن اقتصاد داده   ز یو توسعه ن ها  در مورد داده تر  تفکر گسترده 

که   است  پگسترده  ی هاتنش مهم  تأث  ی شواهد  رامونیتر  داده   رات یاز  اقتصادها نابرابر  در  تما  ییها  مزا  ل یکه  ارائه    ی ا یبه 

  م یکنی توسعه نگاه م  یاقتصاد  یهاکه به شاخص   یگرفته نشود. هنگام  دهی ناد  ،دارند  کردهلی نخبگان تحص  انیمتمرکز در م



 آنکتاد  2021خالصه گزارش اقتصاد دیجیتال 

59 

 

پردازش،    ، ی آورابعاد مختلف جمع  - ها  داده   ی عدالتی ب  یی شناسا  م، ی کنی تر تمرکز مو عدالت گسترده   ی و بر توسعه اجتماع 

ها به  داده   استیس  نکهیاز ا  نانی حصول اطم  در   -منجر شود    ی ها که ممکن است به نابرابرداده  یپردازش و ساختار اجتماع

بر اساس   ض یبا احتمال تبع  ز ی ها نداده یعدالتی از ب  یی هانمونه  دار یمهم خواهد بود.  توسعه پا کند ی شمول کمک م ت یتقو

 . گذاردی م ر ی نژاد، مرتبط است که بر حقوق بشر تأث ای  تی مختلف، مانند جنس لیها به دالداده

مورد    ی هااست یس در  ن  یفرامرز  های داده   جریانخاص  است  ب  از یممکن  کاهش  اهداف  گرفتن  نظر  در  و    یعدالتی به 

داده دادهخطرات  از  استفاده  و  د ها  ها  فراگ  یبرا  تالیجیو  ا   رتر یتوسعه  بر  باشند. عالوه  می دولت   ن،یداشته  بر  ها  توانند 

و توسعه    ،یارزش اجتماع   یبرا ها  داده   ندمان   تالیجید  یعموم  یاز کاالها   تیساخت و حما  باال بحث شد،  در  همانطور که 

 از توسعه تمرکز کنند. ت یحما یبازتر براهای و پلتفرم ها رساخت یز

 المللی بین های ارزش داده رهیدر حال توسعه در زنج  یکشورها

  تال ی جیدهای  خام به پلتفرم های  شدن صرف به ارائه دهندگان داده   لی در حال توسعه ممکن است در خطر تبد  یکشورها 

 بپردازند.   نهیود هزخهای به دست آمده از داده  ی تالی جیهوش د  یکه مجبورند برا  ی باشند، در حال یجهان 

 در سراسر مرزها، بر اساس سطح توسعه  ها آن  یهاداده   جریانکشورها بر اساس  یها کشورها/گروه ی بندطبقه 

  داده ها   یورود  داده ها  ی خروج

اما   DIOPکشورها و مناطق بدون  

 :LHTI  یدارا

 اروپا  هی اتحاد •

 ژاپن  •

 انگلستان  •

  ی هابزرگ با پلتفرم   یکشورها 

( و  DIOPغالب ) یالمللن یب  نیآنال

و   شرفتهیپ  فناوریدر  شرو یپ ع ی صنا

 (:LHTIاستعدادها ) 

 متحده االتیا •

 افته یتوسعه    یکشورها 

اما   DIOPبزرگ بدون    یکشورها 

 :LHTI  یدارا

 هندوستان  •

  ای  DIOPبزرگ بدون    یکشورها 

LHTI: 

و    DIOP  یبزرگ دارا  یکشورها 

LHTI: 

 ن یچ •

 در حال توسعه   یکشورها 
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 ی اندونز •

  ا ی  DIOPکوچک بدون    یکشورها 

LHTI: 

  یجنوب صحرا  یکشورها  •

 قایآفر

اساس    ی ها کشورها/گروه   ی بند طبقه  بر  توسعه   ها آن   ی ها داده   جریان کشورها  بر اساس سطح   ، مرزها  در سراسر 

از    یجهان  تالی جیدهای  از شرکت   یباشد، اگر تنها تعداد کم  نیتواند به نفع مردم و کره زمنمی   یفرامرزهای  داده   جریان

 را بدست آورند. ها حاصل از داده  د یعوا شتر یب  یچند کشور به طور خصوص 

 جه ینت

ها مرتبط  خاص داده   تیو توسعه را که به شدت با ماه  یداده برون مرز  یهاجریان   نیرابطه ب  یهای دگ یچی فصل پ  نیا

درباره آنچه    یگوناگون   یها دگاهیدر سراسر مرزها، د   هاآن   ی هاجریان ها و  داده   نه یکرده است. در زم  ی بررس  ی است، تا حدود

  ی فرامرز  ی هاجریان   ی های بندها را داشته باشد، دسته حقوق داده   ی تواند ادعای م  ی چه کس  نکهیو ا  کنندی داللت م  ها آن که  

نوع اساس  روداده   بر  و  ا  تالیجی د  حکمرانی   یکردها یها   . دارد.  ناش  ی کردهای رو  نیوجود  موقع  ی متفاوت  و    ها ت یاز 

 دارد.  ر یتأث   هااست یس  یریگمختلف است و بر جهت   یدر کشورها  ی و اقتصاد  یاجتماع ،ی اسیمتفاوت س ی هادگاه ید

مل  ،ی عموم  یگذارسیاست  سطح  داده   یبرا  ینقش   ،المللیبین و    ی در  از  حاصل  سود  رساندن  حداکثر    جریان و  ها  به 

  جریان عادالنه سود حاصل از    عی از توز  نان یحصول اطم  نیمربوطه، در عهای  سک یبه حداقل رساندن ر  ، یفرامرزهای  داده

 دارد.   یفرامرزهای داده

به صورت    توانندی ها ممعنا باشد که داده  ن ی به ا  د یها نبا داده  جریانبه فعال کردن   از ین ، یاز منظر اقتصاد  ن، ی عالوه بر ا

  م ی را تنظ  یفرامرز  هایداده  جریانکه    یالمللن یب  ستم یس  کی   یکنون  ابیداشته باشند. در غ   جریان در سراسر مرزها    گانیرا

از کشورها  ی هاداده   توانند ی م  ی جهان  تال یجید   ی هاپلتفرم   کند، یم را  ب  ی خام  و  کرده  استخراج  توسعه  ارزش    شتر یدر حال 

  تال یجی . اگر چند شرکت دشودی م  یعدم تعادل قدرت و نابرابر  شیشده را به خود اختصاص دهند که منجر به افزا  جادیا

  نی زممردم و کره    یبرا  توانندینم   ی داده برون مرز  ی هاجریان دستاوردها را به دست آورند،    شتر ی از چند کشور بتوانند ب  یجهان 

 کار کنند. 
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به    ی برا  یعموم  یگذارسیاست   ن،ی عادالنه منجر شوند. بنابرا  ا یکارآمد    جی توانند به نتانمی  ییبازار به تنها های  سم یمکان

از داده ر  ، یفرامرزهای  داده   جریان و  ها  حداکثر رساندن سود حاصل  حال    ن ی و در ع  موجود های  سک یبه حداقل رساندن 

های  داده   جریان ی جهان ی نقش دارد. با توجه به گستردگ ، یفرامرزهای داده  جریان   از عادالنه سود حاصل  عی از توز نان یاطم

 شود. می  المللیبیندر سطح    یگذارسیاست و  یامر شامل اقدامات مل نیا ،یفرامرز

 فصل عبارتند از: ن یبرجسته شده در ا ی موضوعات اصل

ناملموس،  ها  متفاوت باشد. داده  ار ی با کاالها و خدمات بس  هاآن   ت یشود ماهمی  باعث ها  خاص دادههای  ی ژگیو •

 هستند.   ی و چند بعدای رابطه  ت یقابل حذف، و ماه یتا حد  ب، ی رق  ر یغ

 کاال و خدمات باشد.  المللیبین متفاوت از تجارت   دیبا  یفرامرزهای داده  جریان ،  هاآن خاص  تی توجه به ماه با •

داده   انواع • م مختلف  نظر    یمتفاوت   ی امدهایپ  توانندی ها  برا  یهااست یو س  یفرامرز  یهاداده   جریاناز    ی مرتبط 

 داشته باشند.  هاآن به  ی دگیرس

و جذب    جادیا  تیتوسعه، همراه با ظرف   ی( براهاآنبالقوه    ی)از جمله استفاده منف ها  و استفاده از داده   یدسترس •

 است.  ی دی)محصوالت داده( کل  تال ی جیبه هوش دها پردازش داده ی عنی - ها ارزش از داده

مای  ده یچی پ  ب یترک • متضاد  منافع  د  گران یباز  ان یاز  اقتصاد  جهان   ی مبتن  تال یجی در  داده  س  ی بر    ی استی و مبادالت 

 . رندیتوسعه مورد توجه قرار گ یبرا یفرامرزهای  داده  جریان در مورد   یگذارسیاست  ی برا د یوجود دارد که با

در سطوح    نفعی کل دولت و چند ذ   ، یجامع، چند بعد  یکرد یرو   د یبا   ی جهان  ی هاداده  حکمرانی   ی برا  ی گذاراست یس •

 داشته باشد.  یالمللن یو ب یمل

  ا یدر سراسر صفحه )  گانی داده را  یهاجریان   یبه شکل فراخوان برا  یگذاراست ی از حد در بحث س  شیب  یها ی سازساده

است که    دی بع  گر،ید   یاز سو  یقاعده کل   کی ها به عنوان  کامل داده  ی سازی طرف و بوم  کیها( از  داده  یسازی محل  تیممنوع

 باشد.  دیمف
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اصلی   چهارم فصل  اقتصاد    حکمرانیرویکردهای  به 

تکه  تکه  خطر  جهان:  سرتاسر  در  داده  بر  مبتنی  دیجیتال 

 شدن در فضای دیجیتال؟ 

 مقدمه

فصل   در  که  برا  سوم همانطور  است،  داده شده  ن   ی برا  یفرامرزهای  داده  جریان  نکه یا  ی نشان  کنند،  کار  به    از یتوسعه 

اجرا  یگذارسیاست  حال  در  کشورها  اکثر  دارد.  برا  ینوع   یوجود  داده   ی اقدام  خود    یفرامرزهای  داده   جریانو  ها  کنترل 

در شرا  ها این هستند.   تفاوت  به  توجه  ارزشها یبا  و  فرهنگ   یاجتماع   ، یاقتصاد  ،ی اس یس  یط  اشکال مختلفمی   یو    ی توانند 

 کنند.  می  خود منعکس  یاستیاف سرا در اهد  یمتفاوتهای ت یاولو نی همچن  هاآن داشته باشند. 

و قابل کارکرد    ی جهان  نترنت یا  ک ی به    از یشد. در مورد نمی   ف یآزاد و باز تعر  یفضا   ک ی عمدتًا با عدم تمرکز، در    نترنت یا  ی زمان

ز  اد یز شد،  دسترس  یا یمزا  رایگفته  امکان  آن  به  بالقوه  طور  به  جهان   یآن  مخاطبان  زنج  ، یبه    ی جهانارزش  های  ره یادغام 

(،  AI)  ی، هوش مصنوعپلتفرمدهد. اما اکنون اقتصاد  می   را  یداخل   ی بزرگتر فراتر از بازارها  یبه بازارها   یو دسترس   تالیجید

نفوذ متمرکز را    ی ها بزرگ هستند و گره  اس ی داده در مق ی هامجموعه   ازمند ین   ی همگ  ، ینظارت و محاسبات کوانتوم تی وضع

م شرکت کنندی مستحکم  داده  ی جهان  تال یجید  ی ها.  اسکه  را  بر    کنندی م  تخراجها  ا  هاآن و  حال  در  دارند،    جاد یکنترل 

ع  ی هاداده   ستم یاکوس در  هستند.  د  ن یخود  اقتصاد  مسائل  داده   ی مبتن  تالیجی حال،  فزاها  بر  عنوان  ای  نده یبه طور  به 

ادعا می  در نظر گرفته   ی موضوعات مل از  ن  یا  ی شده در داخل کشور. هر دو  د یتولهای  بر داده  حکمرانیحق    ی شود، پس 

به وضع با ماه  لویس   تیروندها  که  دارد  ا  تی اشاره  ا  نترنتیباز  با  ندارد.  ا  نیمطابقت  درون  در    متمرکز،های  گره   نیحال، 

 کرد.  دایو داده را پ تال یج ید  حکمرانیاز   ی متفاوت ار یبس  م یتوان مفاه می

 داده یفرامرزی هاجریان و   تالیجیعمده به اقتصاد د یکردهایرو

  ی فرامرز  ی هاداده   جریان مربوطه در    ی نظارت  یها مدل   نی و همچن  تال ی جیحاکم بر اقتصاد د  ی اصل  یکردها یبخش رو  نیا

کرد    فی بازارگرا توص  کرد یرو   کی ساده شده به عنوان    یتا حدود ای  وهیتوان به ش می   پنج مورد را  نی . ادهدی را مورد بحث قرار م

اروپا(؛    ه یحقوق محور )اتحاد   کرد ی(؛ رونی )چ  تالیجی و توسعه د  تی بر امن  یمبتن   یکردها یاز رو  دهیچی پ  یب یمتحده(. ترک  االتی)ا
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  نی تا از ا  کنندی انتخاب م  گر ی کشور د   ن ی )هند(. چند  ی توسعه محور داخل  کرد ی(؛ و روهیروس  ون یمحور )فدراس  ت ی امن  کرد یرو

تقل  ی هابه روش   ی نظارت   ی هامدل ا  د یمختلف  با  ا  ن یکنند.  به عنوان مدل  چی به ه  ی اصل  ی کردهایرو   ن ی حال،    ی برا  ی وجه 

  ی هااقتصاد مربوطه است. در واقع، بحث های  ت یخاص و اولو  ت یمنعکس کننده وضع  کی هر    را یشوند، زنمی   ارائه   ی رویپ

  ی کسانی  کرد یرو  چی ه  شود،یم   یفرامرز  های داده  جریان  حکمرانیصحبت از    ی که وقت  دهد یان منش  یفصل و فصل بعد  نیا

 وجود ندارد.  آن  یبرا

است که ممکن است منجر به   ییهابرجسته کردن تفاوت   ی برا ی اصل یکردها یرو  ی چارچوب کل  فی بخش، توص ن یهدف ا

پراکندگ  یی های نگران  ا یشود    ها آن   ن ی ب  ی همکار  ت ی قابل  ا ی  ی مشکالت سازگار   ی در سطح جهان  تال یج ید  یفضا   ی را در مورد 

کشورها   جادیا بر  است  ممکن  که  تأث  یکند  توسعه  حال  ا  ر ی در  بر  عالوه  سر  ن،یبگذارد.  به سرعت  توجه  در    راتییتغ  عیبا 

  کردها یرو   ن ی بر داده، ا  ی مبتن  تال یج یآن در اقتصاد د  ی امدهایپ  م ی به تنظ از ی در مورد ن ی آگاه  ش یو افزا تال یجی د ی هافناوری 

هستند. آنچه در   ر ییبه طور مداوم در حال تغ  یمرزهای داده  جریان و ها به داده ی نظارت ی کردهایشوند. رو  ی ثابت تلق د ینبا

 است.  2021سال   ل یدر اوا ی کربندیاز پای گسترده  فی ارائه شده است، توص نجایا

 متحده االتی ا کردی : رویبازارها و نوآور ج یترو

کل  االت یا به طور  د  کرد یرو  ک ی  ی متحده  اقتصاد  به  را نسبت  آزاد  که شامل    تال یج یبازار  است،  کرده  چارچوب    ک ی اتخاذ 

  با   ی بر بازار خصوص  ی مبتن  کرد یرو  کی متحده از    االت ی ا  ن،یاست. بنابرا  یفرامرزهای  داده  جریان  ی برا  برال یمشابه ل  یقانون

  تال یج ید  یهاتوسط شرکت   یمسلط بعد   ی هات یحرکت و موقع  نیاول  یایاز مزا  تی حما  نی و همچن  ینوآور  کی هدف تحر

از طر و خر  رات یتأث  ق یخود،  ا   د،یشبکه  در  است.  قراردادها  نی ا  نه،یزم  نیاستفاده کرده  از  از    نان یاطم  ی برا  ی تجار  ی کشور 

داده  ی  هاجریان از    ت ی استفاده کرده است، به عنوان مثال، با حما  ی خارج   ی خود به بازارها های  نامحدود شرکت   ی دسترس

  قات یتحق  سی سروهای  همانطور که در گزارش.  و سرورها ها  داده   ی ساز  ی مانند الزامات بوم  یو ممنوع کردن اقدامات  گانیرا

  من یا ، یقابل همکار باز،  نترنتیکند که از امی  بر بازار را اتخاذ   ی مبتن کرد یرو  ک ی متحده  االتیا  ،ی کنگره آمده است، "به طور کل

آنال  جریانکند که  می   ی بانی و قابل اعتماد پشت که کاربران در سراسر    یزمان   کردیرو  نی کند." امی   لیرا تسه  نی آزاد اطالعات 

 متحده بازگردند.   االت یبه ا  سازدی در مها را قاکشور است در ارتباط هستند، داده   نی آن در ا  یکه مقر اصل   ییهاجهان با شرکت 

خود در بازار    یحفظ رهبر   ، یفرامرزهای  داده   جریانمتحده در مورد    االتیا  ی نظارت  کرد یدر پس رو  ید یکلهای  زه یاز انگ  یکی

ب  ی جهان  تال یجید گسترش  بازارها  شتر ی و  ز  د یجد  ی به  )به  کن  ر یاست  بخش  دیمراجعه  توسعه    فناوری (.  در  امروز  به  تا  آن 

ا  ار ی جهان نفوذ کرده است، بس  ی بازارها  شتر یب  ر بر داده که د  ی محصوالت و خدمات مبتن "حلقه    ک ی  نی موفق بوده است. 
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شود،    آوریجمعمتحده    االتیاهای  توسط شرکت   یشتریبهای  که هر چه داده   یمعن  نیکرده است، به ا  جادیبازخورد مثبت" ا

اساس،    ن یاست. بر ا  شتر یب  ی جهان  ی هادر بازار  ت یموفق  یبرا  ها آن   یی توانا   ن، یبهتر است و بنابرا  هاآن محصوالت داده    یبرا

  ی همکار  ی خصوص  می چارچوب حر  دیی به عنوان مثال، با تأ  -و داده دفاع کرده است   تالیجید  ییگرا  تی متحده از حما  االتیا

توانند  می   مورد اعتماد دولت  ندگانیآن نما  قیکه از طر  ،یفرامرز  یخصوص  میرح  نیقوان  ستمی و س  هیانوس یاق -ایآس   یاقتصاد

 (. دی)به فصل ششم مراجعه کن المللیبین های کنند. انجام انتقال داده دیی را تأها شرکت 

  االت ی ا  ی و اقتصاد  ی اسیاز فلسفه س   ی ریناپذ  یی آزاد اطالعات در سراسر مرزها بخش جدا  جریاننشده و    م یتقس   نترنت یا

)کل است  اقتصادها 2010  نتون،یمتحده  اکثر  خالف  بر  حر  االتیا  افته،یتوسعه    ی(.  حفظ  چارچوب    ی خصوص  می متحده 

  ن یکند. با انمی   اعمال   ی شخصهای  داده  ی مرز  نی انتقال ب  یرا برا  ی الزامات انطباق خاص  چی همه جانبه ندارد و ههای  داده

ا س  االت یحال،  برا  یهاآن ریگسخت   یسازی بوم  یها است ی متحده  الزام    یها داده  یرا  و  است،  کرده  اتخاذ  دفاع  به  مربوط 

  ره یخود را فقط در داخل کشور ذخ  یها داده  دیبا   کندی را به وزارت دفاع خود ارائه م  یکه خدمات ابر  یکه هر شرکت  کندیم

ا را برا  االتیکند.  از دارا  یمتحده برنامه شبکه پاک  از حر  یدر برابر مداخالت خارج   یات یح  ی هاییمحافظت    می و محافظت 

اتخاذ    ن،یاز چ  ژه یاعتماد، به و  رقابل یغ  ی ابر  ی هاس یها و سرو برنامه   ، یمخابرات  ی افراد با محدود کردن اپراتورها  ی خصوص 

محدود کننده    ی کردیمتحده رو  االت یا  ، یفرامرزهای  داده   جریاندر مورد    برالی ل  ی چارچوب کل  رغم ی عل  ن، یاکرده است. بنابر

 کند.می  اتخاذ ی مل تیو امن ی مسائل خاص دفاع یبرا

های  متحده گهگاه در به دست آوردن داده   االت یبر بازار، مقامات فدرال در ا  یمبتن   ی محاسبات ابر  ی با توجه به مدل جهان

فدرال و    قاتیاداره تحق  نیب   دهیچی الف پاخت  ک یپس از    اند.مواجه شده   یخارج از کشور با مشکالت   یشده در سرورها  رهیذخ

متحده قانون شفاف    االتی، ا2013در سال    رلند یا  ی شده در سرورها  رهیکاربر ذخهای  بر سر به دست آوردن داده   کروسافت یما

هدف دوگانه است: )الف( به مقامات    ی قانون دارا  ن یکرد. ا  ب ی ( را تصوCLOUDدر خارج از کشور )ها  استفاده از داده   ی ساز

شده در خارج   رهیکاربر ذخهای که داده  د متحده بخواهن االتی مستقر در اهای دهد تا از شرکت می  قانون فدرال اجازه یمجر

در  ها  که داده   یافراد در کشور خارج   ی خصوص  م یحقوق حر  نکهیارائه کنند، مشروط بر ا  هیاحضار  ایاز کشور را بر اساس حکم  

  ی خارج  ی با کشورها  تواند یمتحده م  االت یکه به موجب آن ا  کند ی م  جاد یرا ا  یاه ی شوند را نقض نکند. ; )ب( رومی   ره ین ذخآ

  حکمرانی به    یخارج  یکشورها   نکهیقانون منعقد کند، مشروط بر ا  یاهداف اجرا  یها براارائه داده  ی برا  ییاجرا  یهاموافقنامه

ها  به داده   ی به دسترس  دنیسرعت بخش   یبرا  یی اجرا  یقراردادها   ن یمتعهد باشند. چن  یخصوص  می از حر  ت یقانون و حما 
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اجرا  یبرا به    یاهداف  )وزارت دادگستر  یتحت معاهدات کمک حقوق   یسنت   طور قانون است که    ی متقابل کند بوده است 

 (. 2019متحده،  االتیا

  ی را انتخاب کرده است و استانداردها  ی منعطف و موقت  یبخش  کردیها رو داده  یخصوص  میحر می تنظ یمتحده برا  االتیا

  ز یتجو  یمال   یهاداده   یخصوص  م یو حر  9  ی کودکان، اطالعات بهداشت  ی خصوص  می مانند حر  ها،نه یزم  یرا فقط در برخ  یخاص 

همه ارائه    ی را برا  ی اق نسبتًا قوالزامات انطب   ها آن است، اگرچه    ی مرزفراهای  داده  جریان در    تی محدود  ک یکرده است. شامل  

در سطح    ی خصوص می قانون حفظ حر  بی تصو  یفشار برا  شیشاهد افزا  ر یاخ   یهاکنند. سال می   لی دهندگان خدمات تحم

 (. Christakis, 2020) شد 2021در مارس   حهیال ن یکه منجر به ارائه اول میافدرال بوده 

به سمت مقررات حفظ حرحرکت   نیا برخ   ی خصوص  م یها  ا  ی در  به   االتیا  یها الت یاز    یشنهاد یعالوه مقررات پمتحده، 

تغ  ،یخصوص  میفدرال حفظ حر به  است  رو   ر ییممکن  از  انحراف  به سمت  و مد  با شرکت   کردیجزر  آزاد    تال ی جید  یهابازار 

را در مورد رقابت در    ی ق یعم  قاتیصادق است. کنگره تحق  ز ین  حصار مقررات ضد ان  نه ی موضوع در زم  ن ی اشاره کند. ا  کر یپغول

  ون یسی و کم  ی وزارت دادگستر  الت،یا  ن یشامل چند  ی متفاوت  ی انجام داده است و اقدامات ضد انحصار  تال یج ید  یبازارها

 تجارت فدرال انجام شده است. 

بر جامعه داشته    یاثرات نامطلوب  تواندی ها مشرکت   نیا  یرو ادهیاند که زنشانه آن است که مقامات متوجه شده   نی همچن

از    یبرخ  ی هات یفعال   ر یاخ  یها ت ی ممنوع  ن،ی باشد. عالوه بر ا  یمقررات دولت   قیاز طر  یدگی به رس  از ی باشد و ممکن است ن

دولت در بازارها   شتر یبه مداخالت ب ز ی متحده ن االتی( در بازار اندریو گر تاک ک ی ت ،ی)مانند هواو  یخارج تالیجید  یهاشرکت 

  ن ی . در واقع، ایتیامن  ل یاشاره دارد. دال  ی مل  ی برا  ی داده برون مرز  ی هاجریان ها و  مربوط به داده   ی هات ی محدود  ش یو افزا

ا که  دهد  نشان  است  از    االتی ممکن  برا  جریان  است یس   کی متحده  آزاد  در سراسر جهان حماهای  کت شر  ی داده    تی خود 

و  می وارد  گانیرا  یخارج های  داده   جریان   نیبنابراکند  کشور  عمی   به  در  اما  س   نی شود  برا  یاستیحال  از    ی ریجلوگ  یرا 

  ی داخل های  خروج داده   تیمتحده و ممنوع  االت ی کند. ورود به بازار امی   لی به کشور تحم  یاطالعات محور خارجهای  شرکت 

 مرتبط. 

 ن یچ  کردی: روتالیجیاز توسعه د  ت یو حما  یو عموم ی مل تی امن یارتقا

ا   کرد یبرخالف رو  دولت در اقتصاد و جامعه    ی مستلزم مداخله قو  ن یچ  یاس یو س  ی متحده، نظام اقتصاد   االت یبازار آزاد 

  ی فرامرز  رانهیمقررات سختگ  جه یو در نت  تال یجی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد د  یکردیبه رو  یعیاست که به طور طب
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مرزها، بلکه در داخل کشور    یو اطالعات را نه تنها در فراسوها  داده  انگذارسیاست   ن، ی در چها  داده   جریان .  شودی م  ل یتبد

 بر دانش را پرورش دهند.   یمبتنهای را حفظ کنند و بخش  یکنند تا ثبات اجتماعمی  کنترل   ز ین

د   نیچ ا  ار یخود بس   ی داخل  تالیجیدر ساخت بخش  با عوامل متعدد  نیموفق بوده است.  رقابت محدود    یامر  مانند 

در    یمعنو  ت یمالک   ن یقوان  فی ضع  یبزرگ، اجرا  یشده است(، وجود بازار داخل  تی آتش بزرگ" حما  وار ی)که توسط "د  ی خارج

  ک یاستراتژهای ی گذار  هیو سرما  یقو ی نظارت ت یاست. ظرف  ده داده ش  حی توض ،ی کاف  فناوری و منابع    هات ی داخل کشور، قابل

  ارانه یاست، از جمله    2025  نی ابتکار ساخت چ  ی دیکل  یاز اجزا  ی کی  تال یج ی. توسعه دتال یجی در بخش د   یو خصوص  یدولت 

  ، یدر حال ظهور و نسل بعد   تالیجی دهای  فناوری دولت در    م یعظ های  ی گذار   ه ی. سرما ینی نوظهور چهای  دادن به پلتفرم 

ا  ی مانند هوش مصنوع تسهIoT)  ایاش  نترنتی و  و  بازارها  ی نیچهای  رشد شرکت   لی(؛  ا  ی در  فنی منطقه  توان  گسترش    ی . 

کشور اقدامات    نی وجود، ا  نیاست. با ا   نی از دستور کار دولت چ  یجزء مهم   ز ی ن  یاتی حهای  فناوریآن در    ییو خودکفا  یداخل

  مه یمثال، با جر  یبرا - است  پاسخ داده ها  شرکت   ی برخ  یاست و به قدرت بازار قو  دهرقابت انجام دا  است ی س  نه یرا در زم  ر یاخ

 ضد تراست.   قاتیبابا پس از تحق  یعل ی دالر  اردیلیم 2.8رکورد 

  ار یبس  نیاست و بنابرا  یمل  تی در امن  ی بریسا  تیامن  یبر اساس نقش مرکز  یفرامرزهای  داده  جریاندر    نیچ  یمدل نظارت

  در حال توسعه برجسته  ی کشورها ان یدر م  تیاز موفق یی نمونه استثنا  کی به عنوان  ن یحال، چ ن یمحدود کننده است. در ع

کرده و   ک یرا تحر ی داخل تال یج ی دولت، رشد بازار د کیمداخله استراتژ ن ید مدل محدود کننده آن، همراه با چن رایشود، زمی

.  Tencentو   Baidu  ،Alibaba ،Meituan Dianpingشده است. مانند    ی نیچ فناوری شرکت    نی چند ی جهان  ت یمنجر به موفق

دل  ی حت  ن، یبنابرا چ  یفرامرز  ی هاداده   گریتنظیم   یبرا  ی اصل  لی اگر  اجتماع   ی مل  تی امن  ن یدر  ثبات  کار    یو  است، دستور 

برا  ی اقتصاد زمان  ح   ی آن مرکز  یها داده   گری تنظیم   ی هااست یس   یدر طول  ا  تر ی اتیو  است.  اول  نی شده  تمرکز    ی رو  ه یبه 

شد.    لیتبد  یخروج  یها جریانعالقه به محدود کردن    شیافزا  نیو نظارت و همچن  یمل  تیامن   لیداده به دال  یمقررات ورود

 است.   ی اصل  گر یانبوه باز  تال یج ی از نظر نظارت د  ن ینبوده است و چ  ی اصل   ت یاولو   ک ی  ی خصوص  م ی حال، حفاظت از حر  ن یبا ا

وضع کرده است. به عنوان مثال،    یفرامرزهای  داده   جریان  ی را برا  ی مختلفهای  ت ی خود محدود  ی داخل  نیدر قوان  ن یچ

امن ارائه   ی داخل  یبر یسا  ت ی قانون  »زآن،  م  « یات یح  یهارساخت یدهندگان  ملزم  »اطالعات    ی ها»داده  کند ی را  و  مهم« 

که شامل خدمات    شودی م   فی به طور گسترده و مبهم تعر  «یات یح   ی هارساخت یکنند. اصطالح »ز  رهیذخ   ن یرا در چ  «ی شخص

  ز یهر چ   ا ی  کی امور دولت الکترون  ، یخدمات عموم  ،ی. ، امور مالشودی ونقل، حفاظت از آب م حمل   ،یانرژ   ،ی ارتباطات عموم

از دست دادن، تخر  یگرید و منافع    مردم  شت یو مع  یدولت، اقتصاد مل   ت یتواند "به امنها می نشت داده   ا ی  ب یکه در آن 
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.  رندیگیگسترده قرار م یتیامن یاب یمورد ارز هاکننده م یتوسط تنظ   یاتیح  یهارساخت یدگان زدهنمنجر شود". ارائه  یعموم

ا بر    ی سازی مقررات محل  ن یچند  نیها، چبه داده   ینظارت  یدسترس  لیو تسه  یعموم  تیامن  نی به منظور تضم  ن،ی عالوه 

برا  یها داده از جمله  بهداشت  ی خاص بخش،    ، یاعتبار  قات یتحق  ی هاسازمان توسط    شدهی آوراطالعات جمع   ،ی اطالعات 

م اطالعات شخص کندی اعمال  بانک   آوری جمع   ی.  توسط  ا  ، ی تجارهای  شده  نقشه  اطالعات  هاسازمان   ا ی  ینترنتیخدمات   ،

و    ،ی نترنتی اجاره دوچرخه ا  یو اپراتورها   نی آنال  ی تاکس  پلتفرم  یها توسط شرکت   شدهی آورجمع  یتجار   یها و داده  ی شخص

 . یبرون مرز یدر انتقال اسرار دولت  ی کل  تی محدود

  جریان کشور در مورد    نیمذاکره ا  رقابلیغ  ی در موضع قبل  ف یظر  ر ییممکن است تغ  تال یجی به بازار د   نیچ   یعالقه اقتصاد 

  جریان اجازه دادن به    یخود را برا  ل ی، تما2020دهد. به عنوان مثال، در سال    ح یرا توض  ر یاخهای  در ماه  یفرامرزهای  داده

تجار  ی فرامرزهای  داده آزاد  منطقه  ب  نان یها  ی در  در  مشابه،  طور  به  داد.  اهم  گر،یدای  ه ی انی نشان    ی هماهنگ  ت یدولت 

را رد کرد تا    ی محلهای  داده   یساز   رهیذخ  ی اندازه مناسب" برا  کی را نشان داد و شرط "ها  داده  ت یدر مورد امن  المللیبین 

  جریان در    ن یچ  است یس  ر ییتغ  یمحرک برا  کی شود.    نیتضم  تالیجیبر د   یمبتن  یجهان  یاقتصاد  طی مح  کی در    یمل  تیامن

باشد که در    تالی جید  شمی( معروف به جاده ابرBRIطرح کمربند و جاده ) یتالیجی بخش د لی تواند تسهمی  ی تجارهای داده

  تال یجیدر اقتصاد د   یآن در سطح جهان   ر یگسترش است. تأث   یبرا   نی چ  ی بزرگ برا  یاستراتژ  کی   ن یشد. ا  یراه انداز  2015سال  

 مورد بحث قرار گرفته است.  ر یهمانطور که در ز  ، بر داده یمبتن

 اروپا  ه یاتحاد  کردی: رویاساسهای و ارزش   یاز حقوق فرد  ی پاسدار

ها  کنترل داده  ی برا  ن، یچ  کرد یتمرکز دارد و رو   ی توسط بخش خصوصها  متحده که بر کنترل داده   االت یا   کردی برخالف رو

نسبت به   ی قو ینظارت کردی رو کی اساس،  نیدارد. بر ا  دیتوسط افراد تأکها  اروپا بر کنترل داده هی عمدتًا توسط دولت، اتحاد

  ن ی . از اکندی اروپا است، اتخاذ م  ه یاتحاد   ی هاو ارزش   یاز حقوق اساس  ت ی بر حما  ی ن بر داده، که مبت  ی مبتن   تال یجیاقتصاد د 

نسبتًا    ی فرامرزهای  داده   جریان مقررات مربوط به    ن، یشود. بنابرامی   انسان محور در نظر گرفته   کرد یرو   ک ی نظر، به عنوان  

واحد    تال یجیبازار د   ک ی  جاد ی اروپا ا  هی افراد تمرکز دارد. هدف اتحاد  یخصوص  می است و به شدت بر حفاظت از حر  رانهیسختگ

محافظت از    یبرا  نیاز قوان  یاها تحت مجموعه داده  نیو همچن  تالیجیخود است که در آن محصوالت د   یدر داخل مرزها

 ها آزاد باشند. ادهد  ی سازی پردازش و تجار ، یآوراز جمع یناش یها ها در برابر سوء استفادهافراد، مشاغل و دولت 

هدف آن    رایز  رد، یگمی   صورت   ی واکنش  ا ی  ی تدافعای  وهیاروپا عمدتًا به ش  ه یدر اتحادها  و داده  تال یجیمقررات اقتصاد د 

به عنوان مثال، در مورد مسائل مربوط به    - است    ی جهان  تالیج یدهای  پلتفرم های  ت یاز فعال  ی ناشهای  ی به نگران  ی دگیرس
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و در فصل اول    UNCTAD (2019a)عالوه بر حفاظت از داده ها. همانطور که در    ات، یالم  ا یسوء استفاده از قدرت بازار، رقابت  

های  تفرم پلکه    ی مستقر هستند، در حال  نی متحده و چ  االت یدر ا   ی جهان  تالیجی دهای  پلتفرم   شتر یگزارش مشخص شد، ب  نیا

متعدد در    ی هااست یاروپا با اتخاذ س  هی اتحاد  ر، یاخ  یهاهستند. در سال ای  ه یاروپا نسبتًا حاش  هی مستقر در اتحاد  تال یجید

  ن یا  ز ی اروپا ن  هی بر داده اتخاذ کرده است. مشخصه اتحاد  یمبتن   تالی جیتوسعه اقتصاد د  یبرا   یترموضع فعال   نه،یزم  نیا

 . کندی نقاط جهان نگاه م ر یاز سا تر کپارچه ی  یکردیبا رو تالیجی مختلف در اقتصاد د یهااست یاست که به س

  ی براها  چارچوب ترین  از جامع  یکی الزم االجرا شد،    2018اروپا که در سال    هی ( اتحادGDPR)ها  حفاظت از داده   یمقررات عموم

  ن یبه خارج از منطقه است. با ا ی شخصهای انتقال داده  یبراای  در جهان است که شامل الزامات گستردهها حفاظت از داده 

ه مرز  الانتق   یبرا  ی حی صر  ت یمحدود  چی حال،  اتحاد   ی شخص  ر ی غهای  داده   یبرون  ندارد.    ه یدر  وجود    ی برا  GDPRاروپا 

  « یی قابل شناسا  ایشده    ییشناسا  یق یشخص حق  کی که به عنوان »هر گونه اطالعات مربوط به    «ی پردازش هر »داده شخص

شهروندانش وجود    ی راارائه شده ب  ی خصوص  م یکه مطابقت کامل با حقوق حر  ی شود، قابل اعمال است. در صورتمی   ف یعرت

مجاز  هایی  ن یاز کشورها و سرزم  یبه طور خودکار فقط به گروه خاص   یشخصهای  منظور، انتقال داده   نیداشته باشد. به ا

تأ   هاآن که اساسًا معادل  ها  حفاظت از داده های  چارچوب   ی اروپا به عنوان دارا  ون یسی است که کم کرده است.    د ییهستند، 

GDPR  "(کمتی کفا  افتهی .)"آرژانت  ونیس ی   ل، یاسرائ  ، یفارو، گرنز   ر ی (، جزایتجار ی  هاسازمان کانادا )  ن،ی اروپا تا کنون آندورا، 

  ن یا  یشناخته است. حفاظت کاف   ت یوئه را به عنوان ارائه دهندگان به رسمو اروگ  سی سوئ  لند،یوزین  ، یمن، ژاپن، جرس  رهیجز

  ، ی خارج  یعامل در اقتصادها  نیاروپا با در نظر گرفتن چند  ون یسیکمدوجانبه با    ی از مذاکرات طوالن  یناش  تی کفا  ی هاافته ی

حفاظت از    یبرا  یالمللن یقانون، تعهدات ب  حکمرانی ها، احترام به  حفاظت از داده/ی خصوص  می حر  ی هااز جمله چارچوب 

 اروپا  هی با اتحاد   یاس یو س یست. روابط اقتصاد هاآن ها، و قدرت داده

  ق یتنها از دو طر  انداوردهیمثبت را به دست ن  ت ی کفا ی هاافته یاروپا که  هی اتحاد ر ی غ ی به کشورها ی شخص ی هاانتقال داده 

»ضمانت   ر ی پذامکان بتواند  داده  پردازشگر  اگر  )الف(  قوان  یحفاظت  یها است:  از جمله  دهد،  ارائه  را    ی شرکت  نیمناسب« 

اروپا    ونیسیکم   دیی( مورد تاSCC)  یاستاندارد قرارداد  ی . بندهاکندی را فراهم م  ی( که امکان انتقال درون شرکتBCRsآور )الزام

از    ی کیکه    ی )ب( در صورت  ا ی اروپا؛    ه یشده توسط اتحاد  د ییتا  ی صدور گواههای  سم ی و مکان  یشرکت  ن ینقل و انتقاالت ب  یبرا

در مورد خطرات،    یانتقال پس از اطالع دادن به و   یموضوع داده را برا  حی صر  ت یاعمال شود: پردازشگر داده رضا  ر یموارد ز

از افراد مهم در  ی قرارداد ضرور  کی   یاجرا  یکه انتقال داده برا  ی در موارد   ی کند. منافع، برا  افت یاست، به منظور حفاظت 

 انجام شده باشد.  یثبت عموم ک یاگر انتقال از  ای موضوع داده،  یات یحفاظت از منافع ح
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اروپا قابل اجرا است، اما    هی در اتحاد  ی شخص  ی هاداده   یاست که برا   ی مقررات  ها، حفاظت از داده   ی اگرچه مقررات عموم

ز  ی نیفراسرزم  یاثر از    شود، ی اعمال م  ه ی کننده در اتحادپردازش   ا یکننده  کنترل   ی هات ی همه فعال  ی برا  را یدارد،  »صرف نظر 

اتحاد  نکه یا در  کنن ر«یخ  ا ی  شودی انجام م  هی پردازش  ارگانده. اصطالح "کنترل  ابزارها می   اطالق   ی " به  و    ی شود که "اهداف 

را    یشخصهای  اشاره دارد که "داده   یکه اصطالح "پردازنده" به نهاد   یحالکند، در  می  نیی" را تعیشخص های  پردازش داده 

باشد، در    نداشته   ی کیزیاروپا حضور ف   ه یدر اتحاد   یاگر شرکت   یماده، حت   ن یکند". با توجه به امی  از طرف کنترل کننده پردازش

ارائه محصوالت/خدمات د   ی تجارهای  ت یکه فعال  ی صورت نظارت بر رفتار ساکنانش باشد،    ا ی  هی در اتحاد  تالیجیآن شامل 

از نظر    ینیفراسرزم  ن یا  یبراهایی  حال، ممکن است چالش   نیاست. با اها  حفاظت از داده   ی مقررات عموم  ت ی ملزم به رعا

 (. Greze, 2019)اجرا وجود داشته باشد 

  تال یجی مانند بازار واحد د  ی با ابتکارات  ر ی اخهای  در سال   ییان اروپاگذارسیاست مورد توجه  های  از حوزه   ی کی   تال یجی ادغام د

بهبود در دسترس    یداده برا  حکمرانی قانون    نه، یزم  نی است. در اها  تالش   ن یا  یداده اروپا ستون اصل   یبوده است. استراتژ

پ  ه ی اشتراک داده در سراسر اتحادهای  سم ی مکان  ت ی و تقوها  بودن داده ا  شنهاد یاروپا    یشامل مقررات خاص   ن ی شده است. 

مقررات  تحت   تی مشابه به چارچوب کفا ی کردیاروپا، به دنبال رو  ه یاتحاد  ر ی غ ی به کشورها یرشخص یغ ی هاانتقال داده  یبرا

چارچوب   کی   هاآن   ستند،ینها  داده  یساز   ی خود معادل بوم ی که الزامات به خود  یاست. در حال ها  حفاظت از داده   یعموم

 کنند. می  لی اروپا تحم هی به خارج از اتحاد  یعمومهای داده  ی فرامرزانتقال  یبرا  رانهیسختگ
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ارائه    IV.1اروپا در جدول    هی و اتحاد  ن یمتحده، چ  االتیاهای  مربوط به دادههای  است یس  یاصل های  ی ژگیاز وای  خالصه 

 شده است. 

 اتحادیه اروپا در ایاالت متحده آمریکا، چین و ها مربوط به داده های اصلی سیاست های ویژگی 

 
 اتحادیه اوپا  چین  ایاالت متحده 

رشد و توسعه اقتصادی  

در اقتصاد دیجیتال مبتنی بر 

 داده 

مقررات؛ بخشی از طرح بهبود پس از   دخالت شدید دولت  عمدتا مبتنی بر بازار است 

برای حمایت از توسعه اقتصاد   19کووید 

 دیجیتال 

و  ها حفاظت از داده

 حریم خصوصی 

تاریخی اولویت بندی نشده  از نظر 

است. بدون قانون فدرال جامع )اما  

و پیشنهادات(؛ قوانین ایالتی در  ها بحث 

 کالیفرنیا و ویرجینیا 

  ها،مقررات عمومی حفاظت از داده  قوانین تمرکز بر تجارت 

 بر اساس حقوق اساسی 

برای امنیت ملی یک اولویت  ها داده  امنیت ملی 

 واضح است 

  هر عضو مسئول؛ اتحادیه اروپا کنترل گسترده دولت دسترسی و 

 تواند در شرایط خاصی رد کند می

معموًل به عنوان یک موضوع  ها داده  سیاست رقابت 

شوند. اما با تحقیقات نمی رقابتی دیده

قضایی مهم های ضد انحصار و پرونده 

 کند می تغییر 

به  ها مشخص نیست که آیا داده 

رقابت در نظر عنوان یک موضوع 

شوند. ممکن است از می  گرفته

داخلی و دولتی حمایت  های شرکت 

 کند. جریمه ضد تراست اخیر علی بابا 

توان یک موضوع  می  راها داده 

 رقابتی در نظر گرفت 

گسترده برای  های محدودیت  داده رایگان  جریانترویج  فرامرزیهای داده  جریان

 داده ها  جریان

داده رایگان در اتحادیه اروپا   جریان

و کشورهای مناسب. سیاست تجاری که  

کند،  می  داده رایگان را ترویجی هاجریان 

ها اما برخی ابتکارات اخیر به محدودیت 

 کند می  اشاره

به داده های  اصلی سیاست های  ویژگی  ا ها  مربوط  اروپ اتحادیه  و  آمریکا، چین  یاالت متحده  ا  در 

 ه یروس ون یفدراس کردی : رو یو عموم ی مل تی امن یارتقا

موضوع    ک ی شبکه و داده به عنوان    ت یامن  ت یبر محور  یفرامرزهای  داده  جریان در    ه ی روس  ی مدل نظارت   ،ین یمشابه مدل چ

(. با  Nocetti ،2015داند )می  یحکمرانی صرفًا   از یامت ک یرا  یبری سا  تی امن هی روس  ونیاستوار است. فدراس ی و مل  یاس یس یتیامن
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قرار نداده است    تالیجی توسعه د  یبرا  یدستور کار اقتصاد  یرو   یتمرکز جد   ن یچن  هی روس  ونی فدراس  ن،ی حال، بر خالف چ  نیا

د  ت ی و در تقو موتور جستجو(    پلتفرم   ک ی )  Yandexقابل توجه، مانند    ی استثناها  ی برخ  ی به استثنا   ، یداخل  تال یجی بخش 

 (. روسیو  یآنت  افزار و نرم  ی بریسا تی ارائه دهنده خدمات امن ک ی)  Kasperskyنسبتًا کمتر موفق بوده است. و  

محدود  یامجموعه   هی روس  ونیفدراس بر    هات ی از  مهم   یفرامرز  یهاداده  جریانرا  است.  کرده  الزام    نیتراعمال  مورد، 

  ی هاتا »داده   کند ی فعال در کشور را ملزم م  ی هااست که همه شرکت   ی شخص   ی ها داده  یبرا  یعموم  ی هاداده   ی سازیمحل

  ی اب یو باز  ی روزرسان اصالح، به   ره، یانباشت، ذخ  ، ی بندستم یثبت، س  ی روس  ی را با استفاده از سرورها  ه ی همه اتباع روس  ی شخص

که    یماده، هر شرکت  نی ا  تیرعا  ی کرد که برا  حیتصر  یجمع  یها اطالعات و رسانه   فناوری نظارت بر ارتباطات،    یکنند«. برا

ابتدا    د یبه روبل( با  متیق   ارائه  ا ی  ی به زبان روس  ت یساوب   کی آن در کشور متمرکز است )از جمله داشتن    یتجار  ی هات یفعال

ها  داده  نیو پس از آن، ممکن است ا  ی اصل  یبه عنوان کپ   یمحل  یکند. سرورها  رهیکشور ثبت و ذخ   نی را در ا  یشخص  یها داده

  ی از جمله دسترس   ، ی قو  یاطالعات  ی ها شامل کنترل   ی قانون داخل  ن یچند   ن، یمنعکس کنند. عالوه بر ا  ی خارج  ی را در سرورها

داده  مجرآن   شده،ی رمزگذار  یهابه  مقامات  که  ن  ی گونه  م  از یقانون  فدراسشوندی دارند،  از  ای  مجموعه   راً یاخ  ه یروس  ونی. 

را در قواناصال ارتباطات" و "در مورد اطالعات،    نیحات  از اطالعات" )که    فناوریفدرال خود "در مورد  اطالعات و حفاظت 

رسانه  در  ا  المللیبین های  اغلب  نام  نترنت ی "قانون  تصومی  دهیمستقل"  دهندگان    ب یشود(  ارائه  همه  که  است  کرده 

واقع در داخل    ی سرورها  قی از طر  ی داخل  نترنت یا  ک یتمام تراف   تی هدا  یبرا  یزاتیکند. نصب تجهمی   را ملزم   ه ی روس  نترنت یا

سازد  می   را قادر   ی داخل  نترنتی کند که امی   را فراهم   ینام دامنه روس   ستم ی س  کی   ی اصالحات امکان اجرا  نی ا  ن،یکشور. عالوه بر ا

 کار کند.   یدر صورت قطع شدن از شبکه جهان  یحت

خود نداشت.    ی داخل  تالی جیتوسعه بخش د  ی برا  یاقتصاد   ی استراتژ  ک ی اواخر    ن یتا هم  ه ی روس  ون یفدراس  ن،یبر خالف چ

را تا    فناوری   یی کنند که دولت خودکفامی   از کارشناسان استدالل   ی شد. برخ  س یتأس  2017آن در سال    تال ی جیبرنامه اقتصاد د 

  ی جاه طلب  چی حال، ه ن یکند. با ا  جادیا ی از نفوذ خارج یمستقل و عار یصنعت داخل   کی داند که الزم است می  یضرور   یحد

  ون یدر فدراس  تال یج ید  پلتفرمترین  وجود ندارد. موفق  ی رقابت در بازار جهان  ی برا  ی روس  تالیجی دهای  شرکت   ی برا  ی داریپا

تقر  Yandex  ه یروس بازار موتورها  باً یاست که    ی هات ی قابل  ل یبه دل  Yandexدهد.  می   لی را تشک  یداخل   یجستجو   ی درصد 

،  Avitoو    Mail.ruمانند    گر،ی د   ی هاشرکت   56.شودی در نظر گرفته م  Google  ی برتر از موتور جستجو  ، ی زبان روس  یی استثنا

  ی از کشورها  ی در خارج از کشور ندارند و تنها در برخ  ی بازار بزرگ  ی روسهای  اند. پلتفرم داشته   یدر بازار داخل   ی متوسط  تیموفق

 محبوب هستند.  ان زب  یروس



 آنکتاد  2021خالصه گزارش اقتصاد دیجیتال 

74 

 

 اروپا  هیو اتحاد  نیمتحده، چ  االتیتوسط ا یگسترش جهانهای یاستراتژ

شود،    جاد یا  تال یجی د  فناوری   شرفت ی تواند به لطف پمی  که ها  داده   م یعظ   ک یو استراتژ  ی با تحقق ارزش بالقوه اقتصاد

فعال    ار ی بر داده بس  یمبتن  تالیجیتصاد د خود نسبت به اق   یکردها یرو  یاروپا در گسترش جهان   هیو اتحاد   نی متحده، چ  االتیا

با منطق    هاآن گسترش    یکردها یهستند. روها  داده   ی از دستاوردها  شتر یببه دنبال به دست آوردن هر چه    هاآن هستند.  

ا  ها آن   یمقررات داخل  در  با گسترش شرکت   االتیمطابقت دارد.  با پشت  یجهان   تال یجید   ی هامتحده، عمدتًا  از    ی بانیخود، 

شود )به فصل ششم مراجعه  ی م  تی هدا  ،یتجار   یها در قراردادها داده   یسازی الزامات بوم  تیها و ممنوعآزاد داده   جریان

خود به    ی جهان  ی و مخابرات  تالیج یدهای  دولت از گسترش غول   ت ی ( با محورBRIکمربند و جاده )  ک یابتکار    ن، ی (. در چدیکن

ا  تالی جیدهای  کند. شرکت می   تی کشورها حما  ر یسا بازارها   نیقدرتمند در  که    ییهستند، جا  یدیجد   یکشورها به دنبال 

  افته یتوسعه   ی در اقتصادها  ت ی جمع  شتر یکه ب  یی. از آنجاستندیمتصل ن  ینترنتیا  ی هنوز به بازارها  لقوهبا  انیاز مشتر  یار یبس

  ی بالقوه و دسترس  د یست، کاربران جدهاآن ل تحت کنتر ی ادیتا حد ز ها آن  ی هابه هم متصل هستند و داده  ی به خوب  ن یو چ

  دهی" نامیکاربر بعد ارد یلیاغلب به عنوان "م هاآن . هستند در حال توسعه    یعمدتًا در اقتصادها  دیجد  ی هامرتبط به داده 

 متمرکز است.  ی صادرات  ینظارت  یهااروپا عمدتًا بر چارچوب  هی اتحاد ی شوند. در مقابل، استراتژمی

ا د  ی های استراتژ  ن یهدف  اقتصاد  بر  نفوذ  ناش   ش یافزا  ،ی جهان   ی هابر داده   ی مبتن   تال یج یتوسعه، گسترش  از    ی قدرت 

با توجه به    ن،یمتحده و چ  االتی . در مورد اکندی ها است که به نوبه خود امکان کنترل بازارها و جامعه را فراهم مکنترل داده

اروپا    هی مرتبط با داده است. اتحادهای  فناوری در مورد    ی جهان  ی اردها استاند  ن ییتع  ی، هدف اصلها آن   ی کیتسلط تکنولوژ

  ی توسعه نسبت به کشورها   یها ی استراتژ  نی که ا  یاست. در حال  یجهان  ی نظارت  یبر استانداردها   ی رگذاریعمدتًا به دنبال تأث

مبتن است  توسعه ممکن  به نظر متوسعه   ای بشردوستانه    ی هازهی انگ  ،یالمللن یب  یبر همکار   یدر حال  باشد،    رسد ی محور 

  ن یدر ا  یمنطق استخراج   ن،ی وجود دارد. بنابرا  ها آن ارزش از پردازش    جادیا   یها از آن کشورها برااستخراج داده   یبرا  یازهیانگ

تجرب  یراهبردها مشابه  که  دارد  وجود  تول  ی کشورها  اتیتوسعه  در  که  است  توسعه  حال  طب   دیدر  تخصص    یعیمنابع 

  یی به شدت به کشورها  کنند یخام را ارائه م   ی هاکه داده   یی کشورها  را یامر منجر به تبادل نابرابر خواهد شد، ز  ن یا  اند.افته ی

ها  ی شوند. دوم  ر یسراز  یخارج  ی به کشورها  ها آن که    شودیو باعث م  شوندی وابسته م  کنند ی را استخراج و کنترل م  ها آن که  

داده   ی برا  ی کیتکنولوژ  تیظرف  ارزش  تبدها  گرفتن  د   ها آن   لی با  ا  تالیجیبه هوش  با  دارند.  در حال    یحال، کشورها   نیرا 

با ا  نهیهز  دی توسعه  که   نی واردات  بپردازند  را  توسعه  می  محصوالت داده  از  تا حد  تی حما  هاآن تواند  که  اساس    یکند،  بر 

 شده است.  جادیشده در داخل کشور ا د یخام تولهای داده
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به همکار   نیچ دنبال کمک  از طر  یبه  نفوذ خود  و گسترش  و جنوب  ز  BRI  ق یجنوب  که  با    ی سنتهای  رساخت یاست  را 

  تال یج ید  شمیآورد. هدف جاده ابرمی   کند، گرد هممی   را منعکس  نی چ  یو استانداردها ها  که ارزش   یتال یجی دهای  فناوری 

(DSR از جمله گسترش رشد شرکت ) است که اغلب   یخارج  ی به بازارها -یبابا، تنسنت و هواو  یعل د مانن -  ینی چ فناوریهای

اابدیمی   گسترش   ز ین  یخارجهای  شرکت   د یخر  قیاز طر افزا  نی متحده. همچن  االتی.  آن  در    نی چ  ی گذاره یسرما  شیهدف 

 است.   یارج خ  ی هوشمند در کشورها  ی شهرها  ی هاو پروژه   تالیجید   ی مانند مناطق تجار  یو مخابرات  تالیجید   ی هارساخت یز

ن   هی اتحاد ا  ز یاروپا  با کشورها  جادیدر حال  اقتصاد د ها  از نمونه   یک یدر حال توسعه است.    یمشارکت    تال یجیمشارکت 

مشارکت   قایآفر چارچوب  در  واقع،  در  است.  اروپا  د  ی برا  المللیبین های  و  د  تال، یج یدهه    2030سال    ی برا  تال یجی اهداف 

  یی همگرا  ای  ییخواهد کرد و همسو  جی ترو  یانسان محور خود را در صحنه جهان   یتالیجی اروپا دستور کار د  ه یعبارتند از: "اتحاد

ها  اروپا شد، داده   ه یاتحاد  نی که مقررات مشابه قوان  یخواهد کرد." ، هنگام  جی اروپا را ترو  ه یاتحاد  یبا هنجارها و استانداردها 

 خواهند داشت.   جریانمربوطه  یاروپا و کشورها  ه یاتحاد  نیآزادانه در ب

جهان   یاستراتژ ارز  یتوسعه  باشد،  توسعه  ی ابیهرچه  نهاای  منافع خالص  در  پد  تی که  است  عهده    دار یممکن  به  شود، 

  ها، مقررات مربوط به داده   ا یو اتصاالت  ها  رساخت یاثرات مثبت را از نظر بهبود ز  دیبا   ها آن در حال توسعه است.    یکشورها 

خود در استخراج    ییاز دست دادن توانا  ،یخارج   ی مستقر در کشورها  ینهادهاخود به  های  داده  یواگذار های  نه یدر مقابل هز

 کنند.  ی ابی ارز ها،ارزش از داده

 تال یجید یه تکه شدن فضاپدیده تکخطرات و اثرات بالقوه 

 ؟ ییهمگرا  ای تکه تکه شدن 

و    تال یج یدر سراسر جهان نسبت به اقتصاد د  رگذار یو تأث  ج یرا  یکردهایکه رو  دهد ی نشان م  یقبل  ی هابخش   ی هابحث 

مربوط    ی هااست ی متفاوت هستند. س  ی جهان  ر یاز نظر تأث  نیمتفاوت هستند و همچن   گر یکدیها کاماًل با  مقررات حاکم بر داده 

متفاوت است.    یو فرهنگ   ینهاد   ،ی اسیس  ، یاجتماع  ،یاقتصاد   یهاو ارزش   هادگاه یبر اساس د  یفرامرز  هایداده   جریانبه  

آزاد اطالعات«    جریان با مدل »  د یدر تضاد شد   ه، ی روس  ون یو فدراس  ن یچ  ت ی مورد حما  « ی بریسا  حکمرانی بارزتر از همه، »مدل  

متحده    االتیداده ا  حکمرانی  مدلاروپا با    هی اتحاد  تال یجی د  حکمرانیمدل    ن،یمتحده است. عالوه بر ا  االتی ا  تی مورد حما

داده    گری تنظیم   ی هاو مدل   تال یجید   ی در حال توسعه مانند هند از توسعه اقتصاد  یاقتصادها   ت، ی . در نهاست یهمسو ن 

آزاد اطالعات در تضاد است و از مدل    جریان است، که با    ی مل  ی ها در داخل مرزهاداده   ی بر نگهدار  ی که مبتن  کنندی م   تی حما

 است.  ز ی متما یی اروپا ا ی ی نیچ  ی نظارت
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و    تال یج یدر سراسر جهان نسبت به اقتصاد د  رگذار یو تأث  ج یرا  یکردهایکه رو  دهد ی نشان م  یقبل  ی هابخش   ی هابحث 

مربوط    ی هااست ی اوت هستند. سمتف  ی جهان  ر یاز نظر تأث  نیمتفاوت هستند و همچن   گر یکدیها کاماًل با  مقررات حاکم بر داده 

متفاوت است.    یو فرهنگ   ینهاد   ،ی اسیس  ، یاجتماع  ،یاقتصاد   یهاو ارزش   هادگاه یبر اساس د  یفرامرز  هایداده   جریانبه  

آزاد اطالعات«    جریان با مدل »  د یدر تضاد شد   ه، ی روس  ون یو فدراس  ن یچ  ت ی مورد حما  « ی بریسا  حکمرانی بارزتر از همه، »مدل  

متحده    االتیداده ا  حکمرانی  مدلاروپا با    هی اتحاد  تال یجی د  حکمرانیمدل    ن،یمتحده است. عالوه بر ا  االتی ا  تی مورد حما

داده    گری تنظیم   ی هاو مدل   تال یجید   ی در حال توسعه مانند هند از توسعه اقتصاد  یاقتصادها   ت، ی . در نهاست یهمسو ن 

آزاد اطالعات در تضاد است و از مدل    جریان است، که با    ی مل  ی ها در داخل مرزهاداده   ی بر نگهدار  ی که مبتن  کنندی م   تی حما

 است.  ز ی متما یی اروپا ا ی ی نیچ  ی نظارت

د  نترنت ی ا  ایآ  نکه ی ا  یینها  جه ینت اقتصاد  ز  تالی جیو  حد  تا  و  است  نامشخص  شد  خواهند  تکه  اراده    یاد یتکه  به 

براگذارسیاست  به    شدهم ی تقس  کرد ی رو  ک ی دارد.    یکه به نفع همه باشد بستگ   ی جهان  ی راه حل  افتن ی   ی ان در سراسر جهان 

نها داده   حکمرانی در  جهان   تواندی م  ت یها  »مل  یبه  س  یها داده  ییگرای از  کشورها  آن  در  که  منجر شود،    ی هااست یواگرا« 

را بدون اجماع بدرون   یاداده نت  کنند، ی اتخاذ م  یالمللن ینگر  در  د  ینوآور   ی هافرصت   جهیکه  در سراسر    تالیجی و توسعه 

کاهش م بر  ی)دفتر دولت  ابد یی جهان  ا2020(،  ای تانیعلوم  به    ی بندم یتقس  ن ی(.    شود، ی م  نه یربهیغ  جهیتن   کی احتماًل منجر 

 ست، وجود ندارد. ها ا داده   جریانبر   یها که عمدتًا مبتن بر داده  ی بالقوه اقتصاد مبتن یا یکه امکان تحقق مزا یی جا

 در حال توسعه  ی بر کشورها  پدیده تکه تکه شدن دیجیتال ر ی تأث

د اقتصاد  در  بالقوه  تکه شدن  ساختارها  یمبتن   تالیجی تکه  رقابت،  کاهش  با  است  ممکن  داده  انحصار   یبر  در    یبازار 

  دهد، ی را کاهش م  ی تجار   یها کند. فرصت   جاد یا  فناوری   شرفت ی پ  ی را برا  ی دولت، مشکالت  تر ی مختلف و نفوذ قو  ی ها حوزه

.  شودی ها در سراسر مرزها محدود مداده  جریانو  شودی م  تر ده یچ یپ  ن یتام یها رهیها به زنج کاربران و شرکت   ی دسترس  رایز

 شود.می  وجود خواهد داشت که کمتر قابل اعتماد  ییقضا های در سراسر حوزه ی همکار ی برا ی شتریموانع ب ن،ی همچن

  ی اند که مشکالت سازگار کرده  جادیا  ز یداده متما  ی قلمروها  کی هر    – اروپا    هی و اتحاد نیمتحده، چ  االتیا  –سه غول داده  

را به    ی داده برون مرز  ی ها جریانکنترل    ی برا  ی جهان   نیابداع قوان  یی و توانا   کند ی م  جاد یا  ها آن   ن یرا در ب  ی همکار  ت ی قابل  ا ی

داده« غالب    ی»قلمروها  نی که خارج از ا  ییکشورها  ی. برادیکن   جادیهمه کشورها ا  یبرا  برابر   یباز  نهی، زمکندی شدت مختل م

گذار، احتماًل  عنوان قانون بدان معناست که، به   ن ی(، اهیروس  ونیچند مورد استثنا، مانند هند و فدراس  ی هستند )به استثنا

 به رشد خود ادامه دهد.   ییکنند. اگر واگرا لداده را دنبا   حکمرانی ی هااز مدل ک یخاب کنند که کدام انت د یبا
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ب  نیالت   یکایآمر  ی به عنوان مثال، کشورها ا  GDPRمدل    نیاغلب مجبورند  به    االتی و مدل  توجه  با    گری تنظیم متحده 

  ن یبا هر دو ا  هاآن   ی منافع اقتصاد  نکهیرا انتخاب کنند. با توجه به ا  یک یحفاظت از داده    نیو قوان  یفرامرزهای  داده  جریان

  ن ی رسد که چندمی  (. اکنون به نظر 2019روبرو هستند )آگر،  یانتخاب سخت  با ن یالت ی کایآمر یبلوک همسو است، اکثر کشورها 

در    ن یروابط دارند. چ  ز ی متحده ن  االت ی اروپا و ا  ه ی اتحاد  همسو هستند، اما با   ی بریسا   حکمرانی  ین یبا مدل چ  قایکشور در آفر

  ی اند که موضعشده   ق یمتحده تشو  االتیا  ی دارد. متحدان سنت  یتر   ینفوذ قو  ییا یدر حال توسعه آس  ی از کشورها  یار یبس

شرکت  برابر  در  هوآو  ین یچ  یهاسخت  حذف  مانند  کنند،  شبکه   یاتخاذ  ممنوع  یمخابرات  یهااز  و    ی هابرنامه   تی خود 

 . TikTokمانند  یاجتماع یها رسانه 

و در مجموع  ها نه یهز شیمنجر به افزا نترنتی ا یاز پراکندگ ی ناش ی از اتصال به شبکه جهان ینقاط کمتر رساخت،یاز نظر ز

اتصال نسبتًا    کی   یی ای مشارکت در اثرات شبکه پو  یی منجر به کاهش توانا   نی خواهد شد. تکه تکه شدن همچنتر  ن ییپا   یی کارا

از    ی اریدر بس   ی متقابل با ارائه دهندگان محتوا و خدمات جهان   ی از اتصال و وابستگ  یی شود. با توجه به درجه باالمی   یجهان 

خدمات    ی و کاربران متاثر از پراکندگ  یمحل های  شرکت   ی برا  ی قابل توجه   یامدها ی در حال توسعه، ممکن است پ  یکشورها 

 وجود داشته باشد.  ی نترنتیا

ا   کند، ی کار م  ح ی طور صحکه به   ی فرامرز  هایداده  جریان مقررات مربوط به    یالمللن یب  ستم ی س  ک ی  اب ی حال، در غ  ن یبا 

شود،    عی طور عادالنه توزبه   یدرآمد   یکه سودها   یاگونه ها را در کنار خطرات، به تا حداکثر منافع حاصل از داده   دهدی اجازه م

  جریان   ی در سطح مل  ها آن های  مقررات است. داده   گریتنظیم در حال توسعه    یکشورها   یا بر  نه یبه حداکثر برسد، تنها گز

  ی برداررا با در نظر گرفتن نقشه   یفرامرز  یها داده  جریانخاص در مورد    یهااست یاز س  یبرخ اتییبا جز  ر ی. فصل زابدیمی

 .کندی م ی اتخاذ کنند، بررس یزفرامر یها داده  جریان گریتنظیم  ی برا توانندی مختلف که کشورها م یاز اقدامات مل
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س  فصل پنجم  مورد    یمل  یهااستینگاشت   جریان در 

 ی فرامرز ی هاداده 

 مقدمه

  ی اجهان بر آن داشته است تا مقررات گسترده ها را در سراسر  ، دولت مبتنی بر داده   اقتصاد و  جامعه   عی شدن سر  ی تالیجید

داده ارائه    حکمرانی  یاصل یروندها  یچشم انداز جهان بر  تمرکز فصل با  نی اتخاذ کنند. ا یفرامرز هایداده  جریان را در مورد  

در    ی فرامرزهای  داده  جریان  گری تنظیم   ی را برا  ی اقدامات خاص  ، یفرامرزهای  داده  جریان ، از جمله در مورد 4شده در فصل  

 دهد.  می  سراسر جهان مورد بحث قرار  یکشورها 

  ق یانطباق دق های  چارچوب   گر ید  ی کنند، برخمی   را محدود   ی فرامرزهای  داده  جریان کشورها به شدت    یکه برخ   ی در حال

برا  یتر داده  گریتنظیم   یرا  مرزهاها  انتقال  سراسر  کرده  ی در  اتخاذ  بخش   یمقررات  ن یچن  اند.خود  مختص  است    ممکن 

فصل با    ن یمختلف داده اعمال شود. اهای  از اقتصاد و در گروه   شبخ   ن یبه طور گسترده در چند  ا یباشد  ها  داده   خاصی از 

داده   ی بنددسته  روش   یفرامرز  ی هامقررات  به  ارز  یهاکشورها  و سپس  چارچوب هاآن   بیو معا  ایمزا  ی ابی مختلف،    ی ها، 

 . دهد می  ارائه نه یزم ن یدر ا یاز مقررات مل ای نقشه  ن ی. همچنکند ی م یرا بررس  مختلف  ی نظارت

مختلف،   یدر کشورها ک،ی دئولوژیا نهیزم نی و همچن ،یو فرهنگ فناوری ،یاجتماع ،یاقتصاد  ،ی اسیس یها بسته به ارزش 

و   ممکن است متفاوت   یفرامرز  یهاداده  جریان   گریتنظیم   یهازهیانگ باشند. برخ   یهمپوشان  ای  باشد  از اهداف    یداشته 

داده محور؛  های  فناوری  یاقتصاد -ی اجتماع یا یمزا رساندنبه حداکثر  ،ی داخل یرشد اقتصاد   یشامل ارتقا یاستی س یدیکل

و نظارت؛ به    ی خصوص م یمانند نقض حر ،  ی استیس  یجد های پرداختن به چالش  ؛ یداخل تالیج یاعتماد در اقتصاد د جاد یا

ز  ژهی)به و  یبریسا   دات یحداقل رساندن تهد ا   ( یاتیحهای  رساخت یدر  ا  ی بریساهای  رساخت یز  جادیو  و  .  است   من یمقاوم 

ها  شده و به موقع به داده   نی تضم  یبه دنبال دسترسها داده  سازیمحلی با اعمال اقدامات  ها از دولت   ی برخ  ن،ی عالوه بر ا

با  نظارت و اهداف    یبرا ا  ن یچند  ت،یقانون هستند. در نها   یاجرامرتبط  بر    ی فرامرز  یهاباورند که مقررات داده   ن یکشور 

و    یداخل   نترنتیبر ا  یحکمرانیکنترل    ی عنی  -"  ی بریسا  حکمرانی"  ا یداده"    حکمرانی "  ظو حف  جادیا  ی برا  یابزار ضرور   هاآن 

  ی تواند برامی   حال،  نیبا ا  ،یداخل   نترنتی بر ا  یحکمرانیکنترل    شیافزا  یده براها است. مقررات در نظر گرفته شداده  جریان

 . رد یمورد استفاده قرار گ ز ی ن نترنت ی ا یبر کاربران داخل  ینظارت دولت شیافزا
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در   است یسهای چالش ترین  از مهم  ی ک ی ی فرامرزهای داده جریان متعادل و مرتبط در  ، یقو ی نظارت های توسعه چارچوب 

به    ی و خطرات داخل  ایمزا  د یبا ها  است. دولت   تال یجی اقتصاد د و    یرا در سطوح اجتماع   یفرامرزهای  داده   جریانمربوط 

  شتر یتحقق حقوق بشر، ارائه انتخاب ب  تی تقو  از طریق   توانندی م  یفرامرز  های داده   جریان مثال،    ی کنند. برا  یابیارز  یفرد

 ;Kuner, 2013باشند )  دیمف  ، یکارآمد اقتصاد   یهاانتخاب   یها براشرکت   یبه افراد، و توانمندساز  یرقابت   ن یخدمات آنال

WEF, 2020b  ؛Freedom House, 2020.   )از جمله خطرات    ها،داده   یبرا  یات یح  داتی به تهد  دیبا ها  حال، دولت   نی در ع

بر    ی مبتن  ی هاشکست بازار« در بخش   یبرا  یداخل   ل ی»پتانس  ن، یکنند. عالوه بر ا  ی دگی رس  یبر یسا   تی و امن  ی خصوص  م یحر

:  2019)چن و همکاران،    ر«یفراگ  ی و دامنه، و عدم تقارن اطالعات  اس یدر مق ییجوشبکه، صرفه  یاز جمله »عوامل خارج   - داده  

  ن ی ها همچن کند. دولت می   جادی اها  داده   گریم تنظی را در  ای  ده یچ یپ  ار ی بس  ی استی سهای  ینگران  -(.  2020،  2019  اک، یوری؛ س6

نوظهور مانند   یتالیجی د  ی هافناوری   ی برا  «ی ضرور  ه ی»سرما کی   ها آن   رایکنند، ز  نی ها را تضمعادالنه به داده   ی دسترس  د یبا

مصنوع ا (AI)  یهوش  تشک (IoT)  ا یاش  نترنتی و  اPtashkina  ،2018و    Ciuriak)  دهندی م  لی را  به   ن ی(.    ی برا  ژهیوچالش 

  ی نظارت   ت یو ظرف   ف ی ضع  تالی جید   ی هات یقابل   ف، ی ضع  تالی جید  یها رساخت یبا ز  کشورهای کمتر توسعه یافته   یکشورها 

 نیتراز مهم   یکی  یفرامرز  یها داده  جریانمتعادل و مرتبط در    ،ی قو  ینظارت  یها چارچوب   جادیاست. ا  ادی ز  ار یمحدود بس

را    یفرامرزهای  داده   جریانمربوط به    ی و خطرات داخل  ایمزا  دیبا ها  است. دولت   تال یج یدر اقتصاد د  یاست یس  ی هاچالش 

 کنند.   یابیارز ی و فرد ی در سطوح اجتماع

 یفرامرز ی هاداده  ان یدر مورد جر یمل  ی هااست یمربوط به س م یمفاه

 اشاره دارد.   یمحل یها با استفاده از سرورهاپردازش داده   ایها و  داده  رهیداده به الزام ذخ  ی سازیمحل •
دولت   ی بریسا   یحکمران • توسط  شده  اعمال  کنترل  به  گسترده  طور  جنبه به  بر  ا  یهاها  و    نترنتی مختلف 

در داخل    -  تالیج یو خدمات د   تالی جید  رساختیز  تال،یجید   یاز جمله محتوا  -   نترنتیمرتبط با ا   یهات یفعال
دارد. برخالف مدل آن   ی مرزها اشاره  قلب    یبر یسا  ی نحکمرا  نترنت،یا  یچندجانبه حکمران   ی هاها  در  را  دولت 

 . دهدی قرار م نترنت ی ا یحکمران
)به عنوان مثال در    نترنتیا  قیداده از طر  یها انیدارد که تمام جر  ییاطالعات اشاره به کشورها  ایداده    یحکمران •

شده و پردازش    د ی تول  ی هاحاصل کنند که همه داده   نانیتا اطم   کنندی داخل و به و از قلمرو خود( را کنترل م
 هستند.   یمل نی اخل کشور تابع قوانشده در د

اشاره    ی بخش داخل  یبرا  ی رقابت  یا یمزا  جاد ی ا  یها براها توسط دولت داده   انیجر  یگرم ی از داده به تنظ  حفاظت •
 دارد.  

در درجه اول   یداخل  ی هااز استفاده از داده  نان ی اشاره دارد که هدف آن اطم ییهااست ی داده به س سم یونال یناس •
 است.  ی به نفع منافع مل
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 یفرامرزهای داده  جریان گریتنظیم در   یاستیمنطق س 

تا به طور   پردازدی م یفرامرز های داده  جریان  گریتنظیم  ی ها برادولت  ی برا یاستیمختلف س لی دال حی بخش به تشر نیا

ها  داده  جریان مختلف بر    یرا که بر نحوه اداره کشورها   یاسیس  ی اجتماع  ی هادگاه یو د  یفعل  ک ی تیژئوپل  ی هادگاه ید  یکل

براتشریح ک  گذارند، ی م   ر ی تأث ا  ک ی ستماتیدرک س   یند.  به بررس  ن ی تر،    از سه منظر مختلف   یاساس  است یمنطق س  ی بخش 

 .  یتوسعه اقتصاد  چه یو )ج( در ،ی مل تی از شهروندان، )ب( لنز امن ت یحما ی استیپردازد: )الف( لنز سمی

 حفاظت از شهروندان ی آلنز خط مش

  ای را محدود    یفرامرزهای  داده  جریان حفاظت از داده خود،    یداخل   ن یاز انطباق با قوان  نانی اطم  یاز کشورها برا  یار یبس

  ی شخص   ر ی غهای  داده  ی انتقال برون مرز  ی را برا  ح یصرهای  ت ی از کشورها محدود  ی کم  ار یکنند. در عمل، تعداد بسمی   م یتنظ

امی   اعمال به بخش ها  داده  نی ا  نکهیکنند، مگر  به طور معمول، هر گونه   ار یبسهای  مربوط  باشد.  در    ت یمحدود  حساس 

( که با  یداخل ای  ی)خارج های  شرکت   نکهیاز ا  نانیشود: )الف( اطممی   جاد ی با دو هدف ا  یشخصهای  داده یانتقال برون مرز

. به  نباشندها  حفاظت از داده  ی داخل  ن یشهروندان سروکار دارند، قادر به دور زدن تعهدات مندرج در قوان  ی شخص  هایداده

  م یو )ب( حفاظت از حق حر(  Bygrave, 2002; Kuner, 2013)تر  م یمال  ن یبا قوان  ییبه کشورهاها  مثال، با انتقال داده   انعنو

نقض   ی مصرف کنندگان برا  ی مناسب براهای در صورت لزوم(، و ارائه راه حل   ،ی افراد )از جمله حقوق قانون اساس یخصوص 

از جمله خسارات ماها آن حقوق مصرف کننده   و  ر ی. هدف اخیخصوص  میو نقض گسترده حر  یل،  های  بخش   ی برا  ژهیبه 

ا   ا ی  سازی محلی کشور الزامات    نیچند  ن، ی است. بنابرا  ی اتیح  یمانند بهداشت و امور مال  ی حساس را در    ن یانتقال مشروط 

 کنند می  ل یتحمها بخش 

  ی رساختیزهای  را در بخش ها  داده  یساز   یبوم  -  ه یو ترک  یعربستان سعود   ،یاندونز   تنام، یو  ن،یمانند چ   -کشورها    ی برخ

  ی ها رساخت یو ز  ی دولت   ی هاداده   ت یامن  ت ی کنند. با توجه به اهممی   ی الزام  ی دولتهای  داده  ی براتر  به طور گسترده  ا ی   ی اتیح

درجه   ن یباالتر  ن ی تضم یها را براداده   ی محل   ی سازرهیها ذخدولت  ن یا  ، ی هاآن ی را  ی هابه شبکه   ها آن   نده یفزا  ی و اتکا ی اتیح

بر داده،    ی مبتن  ی هافناوری   شتر ی. در واقع، با رشد بدهندیم  ح ی خود ترج  ی داخل  رساخت یز  ی ریپذها و انعطاف داده   تیامن

انتقال داده    ی برا  ی هاه ناریسختگ  ی ها ت یمحدود   ز یکشور ن نی چند   رود ی انتظار م  ، یو هوش مصنوع  ا یاش  نترنت یدر ا  ژهیوبه 

 ها محافظت کنند. داده   تیخود اعمال کنند تا از امن  ی بریسا  تی امن یها است ی و س  نیدر قوان
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 حکمرانی /ی مل تی لنز امن

  ن یداده بر اساس ا  جریان  حکمرانیدر قبال    هی و روس  نیچ  یکردها یهمانطور که در فصل چهارم مورد بحث قرار گرفت، رو

. عالوه بر  وجود دارد  یاسیو س  یاقتصاد /فناوری  ییخودکفا  ، یبه مسائل ثبات اجتماع  یفن  ی تیامنهای  ی است و نگران  دهیا

  ر یی با تغ  یرا از شبکه جهان   هیروس  نترنت ی دهد امی   موجود خود را اصالح کرده است و به دولت اجازه   ن یقوان  یحت  هی روس  ن،یا

 قطع کند.  ی محل ی سرورها قیاز طر ک یهمه تراف   ر یمس

  جریان را بر هایی  ت ی دولت محدود  ن ی، چند2013توسط ادوارد اسنودن در سال    ینظارت جهان های  برنامه   ی از زمان افشا

از    ی برخ  ن،ی(. عالوه بر ا2014  ل،یکنند )ه  محافظت  یخارج  تهدیدهایدر برابر  خود را  تا  اند  اعمال کرده  یفرامرزهای  داده

و    ی فرهنگ  ، یاجتماع   ، یاس یس  ،ی اقتصاد   ی هاها حفظ کنند تا از ارزش ه بر داد راخود   حکمرانیدارند تا کنترل  زهیها انگدولت 

  لور، یباشد )ت  د یشد  تواندیم  د یشد   ی سازی اقدامات محل  نی چن   ی حقوق بشر یامدها یخود محافظت کنند، اگرچه پ  ی مذهب

برا2020 بوم   ی(.  تعهدات  ارائه داده  ی سازیمثال،  بر  که  رسانه ها  خدمات  تحم/یتماعاج   ی هادهندگان    شود،ی م  ل یشبکه 

ها سوء استفاده شود، با توجه  داده   ن یکاربران فراهم کند. اگر از ا   ی ها ها به دادهدولت   یرا برا  یترآسان   ی دسترس  تواندیم

توانا  افزاشده دولت   تیتقو  ینظارت  ییبه  و  است منجر    ،ییتوانا   شیها  بشر شود.  ممکن  بالقوه حقوق  که  به نقض  چرا  

از آنمی   ی داخل  ی اطالعاتو    ی تیامنهای  آژانس به و  ی ابی رد   ی برا  توانند  و  ناراض  ژهیشهروندان  قرار دادن    ی اسیس   انیهدف 

 . استفاده کنند

 

 ی لنز توسعه اقتصاد 

.  ردیگمی   شکل  یمالحظات توسعه اقتصاد توسط  ای  ندهیبه طور فزا  ی فرامرزهای  داده  جریان  گریتنظیم هند به    کرد یرو

مانند   گر،یکشور در حال توسعه د  ن یچندهای است ی و س نیدر قوان   یداخل  ی توسعه اقتصاد  ج یترو یبرا  یاست یمنطق س نیا

  ی تال یج ید افتهیتوسعه   ی کشورها  یحت   .شودمشاهده می   ز ی (، پاکستان و رواندا ن2019)بارنز و همکاران،    یجنوب  یقایآفر  ا، یکن

خود    یبوم  ی هامحافظت از شرکت   ی از جمله، برا  کنند،ی اعمال م  ی فرامرز  یهاداده   جریانرا بر    ی خاص  ی هات ی محدود  ی گاه

 . یخارج   رقبایدر برابر 

 ارائه شده است. سه لنز در جدول  ق یاز طر یفرامرزهای داده  جریان  گریتنظیم  ی مختلف کشورها برا لیاز دال ای خالصه 

 انجام دهند را   یفرامرزهای داده جریان  گریتنظیم   دیکه کشورها با  یلیدال
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 توسعه اقتصادی  امنیت ملی  محافظت از شهروندان 

 پرورش قهرمانان داده  ی نظارت خارج محافظت از حریم خصوصی  

دسترس  نانیاطم یات یحهای  رساخت یحفاظت از ز امنیت سایبری   به    یاز  عادالنه 

 داده ها 

بر    ی حکمرانی کنترل    شیافزا حساس های  نظارت بر بخش 

 ی داخل نترنت یا

تقاضا  یی پاسخگو از    یمحل   ی به 

 یمحصوالت و خدمات محل قیطر

داده   ی دسترس   یاجرا  یبراها  به 

 قانون 

  ی فرهنگ/یثبات اجتماع

  ی اس یثبات س مباحث اخالقی داده 

 

 یفرامرزهای داده جریان میتنظ  یداخل  استیس یامدهایپ

توسعه    ،ی نظارت  دگاه یاز د   یفرامرزهای  داده   جریان اشکال مختلف مقررات در مورد    ب یو معا   ا یمزا  ی بخش به بررس  نیا

 پردازد. می  یجهان های  داده  حکمرانیو  ی اقتصاد

 ب ی و معا ا ی: مزاینظارت دگاه ید

حال  بس   یدر  مورد    ی اریکه  در  مقررات  قانون  یابیدست  یبرا  یفرامرزهای  داده   جریاناز  اهداف    ی استیس   ایمشروع    یبه 

اتخاذ  تا ممی   مختلف  است  الزم  ا  ی ابیتوانند در دست می  یاقدامات  ن یکه چن  یزانیشوند،  ارز  ن یبه  باشند    ی اب یاهداف مؤثر 

)به عنوان مثال    ی فرامرزهای  داده   جریانابعاد مختلف    تی ریمد  ت یمسئول   ی دولت  سازمان   ن یکه چند  یی شود.. اوًل، از آنجا

ا  یو توسعه، امور داخل  یصنعت داخل   ات،تجارت، مخابر را بر عهده دارند، همپوشاننترنتیو مقررات    ی و عدم هماهنگ  ی( 

های  داده   جریان در مورد    یاست یمواضع س  ا یناسازگار و ناهماهنگ    ی تواند به مقررات داخلها می آژانس   نیا  ن یب  ی احتمال

به عنوان مثال2019منجر شود. )چن و همکاران،    یفرامرز با بس   رغمیعل   ،(.  با    ی از موضوعات همپوشان  یار یبرخورد  مرتبط 

  ی به ندرت در عمل همکارها  کننده  م یتنظ (،  ICT)اطالعات و ارتباطات    فناوریو  ها  بر داده، حفاظت از داده   ی اقتصاد مبتن

  ر ی غ  یهامورد داده   ر اطالعات در هند د  فناوری و    کی منتشر شده توسط وزارت الکترون  ر یاخ  شنهادی(. پITU،  2018کنند )می

ن  ی شخص داده  ازمندیکه  گذاشتن  اشتراک  جمع  یها به  شرکت   شدهی آورناشناس  دولت،    فناوریبزرگ    یهاتوسط  با 
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سا و  چن  ر ی شهروندان  است،  هماهنگ  نی مشاغل  ب  ی عدم  م  یدولت   ی هاسازمان   نی را  نشان  ادهدی مختلف    شنهاد یپ  ن ی. 

 ه است. کرد جاد ی رقابت هند ا ونیس یکم ت یصالح ا ب ی احتمال یرا در مورد تضادها هایی ینگران

کنند تا امکان  می   گریتنظیم به صورت مبهم    یفرامرزهای  داده  جریاناز کشورها عمدًا مقررات خود را در مورد    یار یبس  ًا،یثان

  ی هامهم«، »داده   یها »داده  «،ی اتیح   یها مانند »داده  یرا فراهم کنند. به عنوان مثال، عبارات   ت یبدون محدود  ارات یاخت

از اسناد   ی اری اگرچه در بس -  «ی بر یسا/تال یج ید  حکمرانیها«، » داده حکمرانی »  «،یاتی ح ی هارساخت یحساس«، »ز ی شخص

مثال، نه هند و نه پاکستان منظور   یمتفاوت باشند. برا دتوانی م هاآن ی اما معان شوند، یاستفاده م یگذاراست یو مقررات س

اروپا در   هی که موضع اتحاداند استدالل کرده  نی ناز کارشناسان همچ یبرخ  اند.نکرده  فیمهم تعر یشخصهای خود را از داده 

 . " مبهم است تالیجی د حکمرانی مورد " 

. از  وجود دارد  ی شخص  ر یغهای  در مورد دادهها  حفاظت از داده   ن یاعمال قوان  زانیمبا  مرتبط    یی چالش اجرا  کی ،  اً سوم

اکثر مجموعه داده   ییآنجا پردازش کسب   یهاکه  هستند،    یشخص  یها از داده  یحداقل برخ  یوکار حاومورد استفاده در 

شرکت   ی ار یبس کاف   ی هااز  منابع  بدون  باالتر  ن یا  ره یذخ  ی برا  ی کوچک  هستند  مجبور  جداگانه  طور  به  داده  نوع    ن یدو 

 .  شودی م ها آن  ی کل پذیری  و کاهش رقابت ی اضاف  ی هانه یکل مجموعه داده اتخاذ کنند که منجر به هز ی استاندارد را برا

کشور    نی را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، چند  یعمل  یی اجراهای  تواند چالش می  ی، مقررات خاص بخشاً چهارم

است    ی محدود به سوابق پزشک  یسالمت  ی هاداده   ا یکه آ  ستیکنند. اما مشخص ن می   افراد را محدود   ی بهداشتهای  خروج داده

  ی ابی هوشمند رد  ی هامانند ساعت   ای اش  نترنتیتوسط محصوالت ا  تواندی است که م  ی شامل اطالعات مرتبط با سالمت  نکه ی ا  ای

 شود. 

 

 و خطرات مرتبط با توسعه ها ضرورت : یچشم انداز اقتصاد

نوظهور و در حال    ی در اقتصادها   ژه یبه و  ، یتواند با اهداف توسعه اقتصاد می   یفرامرزهای  داده  جریان مقررات مربوط به  

بر    ی مبتن  یها از بخش   یداخل  یهااز فرصت   ی برداربهره   یها براراه  نیبهتر  افتن ی  یداشته باشد. برا  ی توسعه، ارتباط تنگاتنگ

دولت  با داده،  مخت  دیها  بگ  یلفعوامل  نظر  در  آمادگ   -  رند یرا  سطح    ، ی داخل  فناوری  یها ت یقابل  ، یتالیجید   یمانند 

 .  شانیاندازه بازارها و  یو نظارت  تال یجید  ی هارساخت یز
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و    ییکارا  نه،یخاص از نظر هز  یوها یراه حل مناسب در سنار  کیممکن است    یمحل های  داده   یساز   رهیحال، ذخ  نیدر ع

به عنوان مثال، برا باشد.  به    یفور  ی خودمختار، دسترس  هی نقل  لی وسا  ایسالمت    یتورهای مانند مان  ییهابرنامه   یعملکرد 

پرداخت   هاآن به    ی ها به صورت محلداده  ی با نگهدار  توان یکه م  ستند ه ی ضرور  ی فاکتورها  ع یپاسخ سر  ی ها آن ها و زمداده

(Komaitis ،2017  .) 

ع کشورها  نیدر  با   یحال،  توسعه  حال  برا  دیدر  مناسب  مداخالت  اتخاذ  د  یارتقا   یدر  بهبود    ،یداخل  تالیجیرشد 

  گران یباز  یرا براها  عادالنه به داده  یامر دسترس  نیآزاد باشند. ا   ر یفراگ  تال یج یتوسعه د  لیخود و تسه   یاداده   ی هات یقابل

ها ممکن است توسعه  کند. به عنوان مثال، دولت می  نیتضم هاآن  ی در اقتصاد داخل  دعادالنه سو عیتوز نیو همچن  یداخل

مز  ی بوم  ی هاشرکت  از  که  بخش   ی رقابت  ت یرا  تواناداده   ی هادر  )مانند  هستند  برخوردار  خاص  راه  یی محور    ی هاحل ارائه 

نسل    لیتسه   یرا برا  یداده داخل  یها ت یلدر قاب  یگذاره یسرما  ای کنند    قیتشو   (یفرهنگ  ا ی  یزبان  حاتیبر اساس ترج   یسفارش

  ی خارج  یها را بر شرکت   یتالی جی د  ات ی که مال  رندیبگ  می کشورها ممکن است تصم  یکنند. به طور مشابه، برخ  قیتشو   یبعد

داده  از  م  ی هاکه  استفاده  خود  کنند،    کنند،ی شهروندان  اجرا  توانندی م  ا یاعمال  مرب  نیقوان  ی با  بهبود    یبرا  وطهرقابت 

 کنند.  نی ها را تضم عادالنه داده  ی همکار  تی و قابل ی دسترس ، یداخل گرانیباز ی برا یرقابت   یهافرصت 

 

 ی جهانهای  داده   حکمرانی یبرا  یی امدهای: پفناورانه دگاه ید

جدا  یفرامرزهای  داده  جریان  حکمرانی طور  داده   ی ریناپذ   ییبه  است.    نترنتیا  حکمرانیو    یجهانهای  با  مرتبط 

از جمله    ، فناوری  ییکارآ  نیاز چند  کنندی و پردازش م  رهیذخ   یدر سطح جهان   شدهع ی توز  ی ها را در سرورهاکه داده   ییهاشرکت 

  جریان .  برندی ها، سود م به موقع به داده  ی از دسترس  نان یها و هک شدن، و اطممحافظت بهتر در برابر از دست دادن داده

  ل ی هرا تسها  به داده   یو دسترس  ان یب ی مانند آزاد  المللیبینحقوق بشر    ی اساس  ی انطباق با هنجارها  ز ی ن  ی فرامرزهای  داده

  ، یاجبار   یسازی در مورد اقدامات بوم  ژهیواند، به را ابراز کرده   ییها ی نگران  نترنتی شناسان در جامعه ا(. کار2020  لور، یکند )ت می

ساخته    ی نیسرزم  یبا مرزها   ییهمسو  ی را کاهش دهند )که برا  ی نترنتیا  ی هاو عملکرد شبکه   ی ریپذانعطاف   توانندی م  رایز

قرار دهند. ( و مانع باز بودن   ر یها( را تحت تأثو انتقال داده یاب یریمس ی)مثاًل برا ییربنایز یهاوتکل پر  یکپارچگیاند(، نشده

  ن، ی (. عالوه بر ا2016و همکاران،    کی ؛ در2017  س،یتی؛ کوما 2020c  نترنت،ید )انجمن انشو  نترنتیبه ا  یجهان   یو دسترس  یذات

در مورد نحوه    ی از فقدان اجماع جهان  ی ناش  تالیجی و تکه تکه شدن د  نترنتی همانطور که در فصل چهارم بحث شد، گسترش ا

ا   شرویپ  تالیج یدهای  قدرت   ن یب  فناوریهای  تنش   ها،داده   جریاناداره   چ  االت یمانند  و  مدل   ن، ی متحده    ی نظارتهای  و 
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  ی رشد اقتصاد   و در حال توسعه مضر است و بر رفاه    یکشورها   ی برا  ژه یبه واین موضوع  خواهد بود.  ها  داده  جریان متضاد در  

 گذارد می  یمنف ر ی تأث ندهی آهای در سال  هاآن 

 

  قی دق سازیمحلی 
 داده ها 

  یجزئ سازیمحلی 
 داده ها 

انتقال مشروط:  
 سخت

انتقال مشروط:  
 متوسط / نرم

آزاد داده  جریان 
 ها 

 آزاد  کرد یرو ی زیتجو کرد یرو محافظت شدهیا محدود  کرد یرو

 چین 
 هند 

 اندونزی 
 قزاقستان
 نیجریه 
 پاکستان 
 روسیه 
 رواندا 

 عربستان 
 ترکیه 
 ویتنام 
 

 الجزایر
 آرژانتین 
 ارمنستان 
 برزیل 
 کلمبیا 

 ساحل عاج 
 مصر
 اروپا 

 گرجستان 
 اسرائیل
 کنیا 
 مالزی 
 مراکش
 پرو 

 آفریقای جنوبی 
 سوییس
 تایلند 
 تونس 
 اوکراین 
 انگلستان 

 آذربایجان 
 بحرین 
 بالروس 
 غنا
 ژاپن 

 قرقیزستان
 کره جنوبی 
 امارات

 استرالیا
 کانادا
 مکزیک
 فیلیپین
 سنگاپور 
 امریکا
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منطقه فصل ششم   بینرویکردهای  و  المملی  ای 

 های فرامرزی جریان داده گریتنظیم برای 

 مقدمه

قبل  فصل  در  که  افزا  نیز   همانطور  شد،  مل  ش یاشاره  مورد  یمقررات  تالش  انعکاسی ها  داده   در    ی برا ها  دولت های  از 

  نترنت یا  ی جهان  ت ی ماه  د تنش در منجر به ایجا اغلب    یمقررات  ن یحال، چن  ن یاست. در ع  یاستی به اهداف مختلف س  یاب یدست

د اقتصاد  جهانی  که  چرا    ،شودمی   تال یجی و  ماهیت  این  داده در  روان  مرزانتقال  سراسر  در  گسترش    یضرور   هاها  است. 

ا   یخطرات  یفرامرزهای  داده  انیجر  گریتنظیم   یبرا  یمختلف مل  یکردها یرو   نترنتیرا به همراه دارد که به تکه تکه شدن 

کند.  می  بالقوه توسعه اشتراک داده را محدود   یایو مزا  گذارد )فصل چهارم(می  ر ی ، بر عملکرد مناسب آن تأثشودمی  منجر 

  ان یمقررات جر  یالمللن یب  یهماهنگ   یها سم ی مکان  جاد یا  یبرا   یاندهیفزا  ی هادرخواست   ،یی ندها رو  نیمقابله با چن   یبرا

( است  اMeltzer, 2019؛  Fay, 2019؛  Leblond and Aaronson, 2019داده وجود داشته  با  در مورد   نی (.    انتخاب   حال، 

  ی فصل به بررس  نیاباشد، توافق وجود ندارد.    الزامی  د یآن با  ی و اجرا  نی قوان  ی از چه نوع  نکهیاو    ، انجمن مناسب حکمران

آن    ی امدهایبه پ  یا   ژهیپردازد و توجه ومی  ی فرامرزهای  داده  ان یجر  گریم ی تنظبا توجه به    یالملل  ن یو ب  یتحوالت منطقه ا

 در حال توسعه دارد.    یکشورها  یبرا

 

  ی الملل   نیتجارت بیک  به عنوان    یفرامرزهای  داده   انیجر  گریم یتنظ  یبرا  یمنطق  ایآ

 وجود دارد؟ 

شده است و به عنوان    لی" تبد تال ی جیمربوط به "تجارت دهای  از بحث   ید یجزء کل  ک یبه    یفرامرزهای  داده های  ان یجر

؛  2020؛ پوهل و همکاران،  2019است )ملتزر،    مطرح  ی و منطقه ا  در سطوح چندجانبه   یدر مذاکرات تجار  ی دیموضوع کل  کی

 ( 2018 ، ی؛ کلس 2018 نا،یو پتاشک اک یوری؛ س2019b؛ آرونسون، 2020آزمه(. و همکاران، 

در    یفرامرزهای  داده های  ان ی گنجاندن جر  یاصل  یخود، حام  یتال یج یدهای  شرکت   یمتحده با توجه به تقاضاها  االتیا

مشارکت ترانس   یبرا  شرویکه بعدًا به توافق جامع و پ( TPP)  ک یفی، مشارکت ترانس پاس2016بوده است. در سال   ی تجار م یرژ
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از  (    CPTPP)  ک یفیپاس ت  االتیخروج اپس  آور در مورد    نیبود که شامل قوان  یتوافق تجار   نینام داد( اول  ر ییغمتحده  الزام 

  ی هادر سال (    WTO)  یجهان   جارتدر سازمان ت  تالیجیتجارت د   رامونیها پبحث   ن، یشد. . عالوه بر ا  ی فرامرزهای  داده   انیجر

در سطح چندجانبه    یفرامرز  یهاداده   انیاز کشورها از گنجاندن مقررات مربوط به جر  یاری است، و بس  افته ی گسترش    ر یاخ

 ( UNCTAD, 2021b) کنند ی م تی حما

واقع، بس  رقابل یتجارت غ   ل یداده در تسه   ان ینقش جر از طر  ای از کاالها و خدمات    ی اریانکار است. در    ق یبه طور کامل 

نقش احتماًل با گسترش   نی هستند. ا ی متک یی ها  ان یجر  نی به شدت به چن  ا یشوند، می معامله ی مرز داده برون های  ان یجر

 . ابدیی م شیافزا(  IoT) ایاش نترنت یو ا ( AI) یخودکار، هوش مصنوع  یبر داده مانند رانندگ یمبتن  ی های فناور

که    ییهای نگران دارد  طر  یفرامرز  یها داده   ان یجر  گریتنظیم وجود    ق یاز 

از مشارکت   نان یها و اطمداده  یچند بعد  تیدر نظر گرفتن ماه  ،یتجار  یهاموافقنامه 

 . کندی بالقوه را دشوار م نفعان یکامل همه ذ

اند. آنها  محدود کردن حوزه بحث مرتبط با تجارت نشان داده   یخود را برا  حی ترج  کایو کاستار  ایکلمب   ن،ی مثال، آرژانت  یبرا

ت و محرمانه بودن  ی افراد، و امن  یخصوص  میحفاظت از حر  نیمجدد، با هدف تضم  گریتنظیم   یحقوق اعضا را برا  لندیما

  ی هاداده   است که تحت آن   یط یو شرا  زان ی»مهمچون    ی از موضوعات اصل  ی معتقد بود که برخ  ل یبرزکنند.    د ییاطالعات، تأ 

تدو  ان یجر  د یبا  تال یجید مستلزم  باشند«  ا  ن یقوان  ن ی داشته  و   ، م  ن یاست،  »تنظ  دهد ی نشان  در    ها کنندهم ی که  را  خود 

به    از یبه عنوان ن   ل یکه برز  یگر ید  وضوعات از جمله م  .است  ر ی ناپذ داده اجتناب   انی جر  تی که محدود  نندیبی م  یی هاتیموقع

 ؟  دارد   از ین  ییبزرگ به بحث قضاهای استفاده از داده  ا یسؤال است که آ  ن یتوجه برجسته کرد، ا

برجسته    یا  ندهیبه طور فزا  یخصوص  میو حرها  داده  تی امن  ،یبر یسا  ت یمانند امن  یاعالم کرده است که موضوعات  نیچ

ذکر شده،    ی هااعضا به همراه دارد. با در نظر گرفتن تفاوت   ی را برا  ی نظارتهای  سابقه و چالش   ی ب  ی تی و خطرات امن هستند 

به منظور    ینظارت  ر یو حق مشروع اتخاذ تداب  یکیتجارت الکترون   عهتوس  یرهایدر مس  کشورهای دیگر   یبه طراح  دیاعضا با

کمک    ی برا  ینهاد   نیب  یهمکار  یبرا  یانجمن   جادی احترام بگذارند. ساحل عاج ا  یعموم  استی به اهداف معقول س  یاب یدست

 کند. می شنهاد یرا پها استفاده از داده  یبرا  یملهای از جمله، چارچوب  ج، ی به ترو
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 یتجارهای موافقنامهداده در  یفرامرزهای ان یجر  میتنظ

را در سطوح چندجانبه، منطقه    ی فرامرزهای  داده های  ان ی پردازد که جرمی  مختلف   ی تجارهای  م یرژ  ی بخش به بررس  نیا

   کند.می م ی و دوجانبه تنظ یا

 چندجانبه  ی تجارهای موافقنامهدر ها  داده  ان ی به جر ی دگیرس

  ن یکاربرد قوان  ،یالمللنی ب  ی حوزه مهم در بحث اقتصاد  ک یبر داده،    یمبتن  تالیجیبا رشد اقتصاد د   ر ی اخ  ی هادر سال 

مطرح شده    یموضوع زمان   نی بوده است. ا  یفرامرز  ی هاداده  یها ان یجر  یبرا  ی تجار  ی هاموافقنامه   ر یو سا   WTOموجود  

توافق که  رژ  ی دی کل  ی هااست  د  جانبه چند   ی تجار  میدر  اقتصاد  گسترش  از  افزا  تالیجی قبل    ی ها داده  ان یجر  عی سر  شیو 

ها و اصول  نامهبا توافق  یفرامرز یهاداده   یهاان یرفتار جر  قیتلف ی ها براتالش   جه،یاست. در نت دهیرس  بی به تصو یفرامرز

 بوده است.   ز یبرانگچندجانبه چالش  ی تجار م یرژ

  ی ، کاالها توسط موافقتنامه عمومWTO  ستم یکاالها و خدمات است. در س  ن یب  ز یچندجانبه، تما  ی تجار  م ی رژ  ی سنگ بنا

 (GATT)تجارت در خدمات  یمات تحت نظارت توافقنامه عموم که خد یشوند، در حال می کنترل (GATT) و تجارت ها  تعرفه

 هستند. 

  نه، یزم  نیدر اها  در مورد گسترش بحث   یسازمان تجارت جهان  یاعضا  نیبه اجماع ب  یابیدر مواجهه با مشکالت در دست

شروع به حرکت به سمت  دهد(  می  را پوشش   یفرامرزهای  دادههای  ان ی )که احتماًل جر  ک یتجارت الکترون  ن یطرفداران قوان

  ه یان یکشور ب  71،  2017در سال    رس یبوئنوس آ  ران یمناسبت کنفرانس وز  ه موضوع کردند. ب  نی مذاکرات چند جانبه در مورد ا

در سازمان    کی تجارت الکترون  شبرد یو هدف از پ  ک یتجارت الکترون  تی را صادر کردند که بر اهم  ی کیمشترک تجارت الکترون 

مذاکرات سازمان تجارت    یرا برا  ی تشاف ژاپن و سنگاپور اعالم کرد که کار اک  ا، یاسترال  ی گروه به رهبر  ن ی. اکرد  د یتاک  ی تجارت جهان

از    یمذاکرات  ، گروه  نی، ا2019آغاز خواهند کرد. در طول سال    کی مرتبط با تجارت الکترون  یتجار های  در مورد جنبه   یجهان  را 

با هدف دست های  گروه  قیطر نت   ی ابیمتمرکز مختلف  تا زمان دوازدهم  جهیبه  که قرار بود در    ران یکنفرانس وز  نی مذاکرات 

  ان یدر پااین کنفرانس  رود  می  افتاد. انتظار   قی به تعو  COVID-19  ل یدر قزاقستان برگزار شود، انجام داد، اما به دل  2020  لسا

 . در ژنو برگزار شود 2021سال 

  هی انیابتکار ب  ند یآرام در فرآ  انوس یو اق   ب یکارائ  قا،یمناطق آفر  یو اعضا  کشورهای کمتر توسعه یافته   یمشارکت کشورها

بوده است (  JSI)مشترک   نگران  موضوع   ن یاو  محدود  تنها ممکن است منعکس کننده  به موضوعات خاص  های  ی نه  مربوط 
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به تجارت    دادن  تی و منطق اولو  ند یفرآ  چندجانبه  تی گسترده تر در مورد ماههای  ی تحت پوشش مذاکرات باشد، بلکه نگران

 .  دهد نشان می   ز ی موضوعات مذاکره را ن ر یبر سا ک یالکترون

 

 2019مشترک   ه یان یشرکت کنندگان در ابتکار ب

کشورهای توسعه  
 یافته 

اقتصادهای در  
 حال گذار

 آفریقا آسیا  امریکای التین 
 

 رالیاتاس

 کانادا

 اتحادیه اروپا 

 ایسلند 

 اسرائیل

 ژاپن 

 لیختن اشتاین 

 نیوزلند 

 نروژ 

 سوئیس 

 انگلستان 

 امریکا

 آلبانی 

 گرجستان 

 قزاقستان

 مونتنگرو

 مولداوی 

 روسیه 

 مقدونیه شمالی 

 اوکراین 

 

 آرژانتین 

 برزیل 

 شیلی

 کلمبیا 

 کاستاریکا 

 اکوادور 

 السالوادور 

 گواتماال

 هندوراس

 مکزیک  

 نیکاراگوئه 

 پاناما 

 پاراگوئه 

 پرو 

 اروگوئه 

 بحرین 

 برونئی 

 چین 

 اندونزی 

 کویت 

 الئوس

 مالزی 

 مغولستان 

 میانمار 

 فیلیپین

 قطر

 کره جنوبی 

عربستان  

 صعودی 

 سنگاپور 

 تایلند 

 ترکیه 

 امارات

 هنگ کنگ 

 بنین 

 بورکینافاسو 

 کامرون 

 ساحل عاج 

 کنیا 

 نیجریه 
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 تایوان 

 

 ی حیترج   یتجار   یدر قراردادها ها  داده  ان ی به جر ی دگیرس

های  داده  ان ی به مسائل مربوط به جر  ی دگیرس  ی برا  یمهم  ی به ابزارها  یدوجانبه و فرامل  ،ی منطقه ا  ی تجار   ی قراردادها

امضا    افته یتوسعه   یکه توسط اقتصادها   ییقراردادها   نیدر چن  ژهیوروند به   نی(. ا2017و ته،    رویشده اند )مونت  لیتبد  یفرامرز

حال شده در  است،  مشهود  کشور  یاند  ندرت  کم   یهاکه  به  م   یی هاموافقنامه درآمد  امضا  جر  کنندیرا  به  ها  داده   انیکه 

برخپردازدیم نقش  به  توجه  با  قدرت   ی .  شکل  ی ها از  در  اقتصاد   ی ده بزرگ  روابط  کار    ی محتوا  الملل، ن یب  ی دستور 

کار چندجانبه در جر  ی حی ترج  ی تجار  ی هاموافقنامه که دستور  است نشان دهد    تواندی م  ی در چه جهت  ها هداد  ان یممکن 

 حرکت کند.  

 ی تجار های موافقنامه  ق یاز طر یفرامرزهای داده   انیجر گریتنظیم  جی نتا

ز  ی هابا وجود تالش  به رشد تعداد    ی هاموافقنامه در    یفرامرز  یها داده  انیموضوع جر  م یتنظ  یاز کشورها برا  یادیرو 

منتخب    یدوجانبه و منطقه اهای ، در توافقنامه به اجماع در سطح چندجانبه دشوار بوده است. در عوض  یابیدست ،ی تجار

  شرفته یکمتر پ  یتالیجید   یبا اقتصادها  یی موارد، عدم مشارکت کشورها  نیدر ا  یحاصل شده است. اما حت  یشتر یب  شرفتیپ

آفر  چ ی گزارش، ه  نیا   می وجود دارد. به عنوان مثال، در زمان تنظ تعهدات مربوط به    ی حاو  یتوافق تجار   چی ه  ییقایکشور 

بسها  داده   ان یجر بود.  نکرده  منعقد  کشورها  یار یرا  برا  ی از  توسعه  حال  داده   ی در  بر  کنترل  گذاشتن    و خود  های  کنار 

  ، ینونک  ط ی هاممکن است، در شراآزاد داده   ان ی»جر  ل یها، تسهپلتفرم   ی دارند. با تمرکز جهان  د یترد  یاقدام  ن یچن   ی امدها یپ

 شود.  ی تالیجید  شرفتهی کمتر پ  یطرفه« از اقتصادها کی  ان ی ربه طور مؤثر منجر به »ج

 

 ی فراتر از دامنه تجار یفرامرزهای داده  انیدر مورد جر یو منطقه ا  ی الملل ن یابتکارات ب

در حال انجام است.   ی و منطقه ا ی الملل ن یمجامع ب گر یدر د ی فرامرزهای داده  ان یبحث در مورد جر  ،ی تجار م یعالوه بر رژ

  ی برا  ASEANو    قایآفر  هی مانند اتحاد  یامنطقه   یهادر حال توسعه اکنون به بلوک   یاز کشورها   ی برخ  ،یادر سطح منطقه 

مکان برا  یامنطقه   ی هاسم یتوسعه  چارچوب   یفرامرز  یتال یج ید  یهمکار  تی قابل  ی هماهنگ  و  اعتماد  مشترک    یهاو 

است که به دنبال    یاز بلوک   یگریاروپا نمونه د   ه ی اتحاد  افته،ی هستند. در جهان توسعه    ی ها متکداده   ان یجر  یبرا  یامنطقه 
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د  شیافزا طر  ی تالی جیرقابت  از  ا   قیخود  منطقه  انگ  یکی  .است  GAIA-Xمانند    یابتکارات  برا  یهازهی از    ن ی چن  ی مشترک 

  ی امنطقه   گرانیباز  یتر برابازار مناسب   ی هافرصت   جادی در منطقه و ا تالیج یتوسعه بخش د  لی تسه  ، یهمکار یهازم یمکان

وابستگ  یبرا شرکت   یکاهش  چ  االتیا  یهابه  و  همکار   ن یمتحده  مو  دار یمعن  یامنطقه   یاست.  ها  داده   حکمرانی  رددر 

د  تواندیم افزا  ی اقتصادها  یتالیجی رقابت  را  اهرم  شی در حال توسعه  آنها  به  و  برابر شر  یدهد  مسلط    ی فناور  ی هاکت در 

و هم مطلوب    ی ها هم ضرورداده  انیدر جر  یالمللن یهماهنگ ب  کردیرو   کی   ت،ی(، اگرچه، در نها2020بدهد )فاستر و آزمه،  

 است.  

 

 نتایج

و    ی الملل  ن یبهای  و انجمن ها  در توافق نامه   ی فرامرزهای  داده های  ان یجر  یبرا  یحکمرانی  ستم یس  ی فصل به بررس  نیا

  حکمرانی انتقال موضوع    یروندها، تالش مستمر برا  نیتراز جمله مهم   ر، یاخ  ی هامختلف پرداخته است. در سال   ی منطقه ا

ها در مذاکرات  داده  ی سازیها در سراسر مرزها و بوم آزاد داده  انیجر نند ما  یها به عرصه تجارت، با گنجاندن موضوعاتداده

ا  ی تجار است.  بوده  ب   نی مختلف  پذروند  د  رشیا  تجارت  اتال یج ی"برنامه  توسط  ترو  االت ی "  و  ا  جی متحده    ن یگنجاندن 

آغاز    افته ی توسعه    ی رها کشو  ر ی و دوجانبه، همراه با سا  ی در سطوح چندجانبه، منطقه ا  ی تجارهای  موضوعات در توافقنامه 

چند  چندجانبه،  در سطح  پ  نیشد.  د  یبرا  شرفته یاقتصاد  تجارت  مورد  در  مذاکرات  جر  تالیجیگسترش  های  داده   ان یو 

در    ی از کشورها  یبرخ  د یبا مخالفت شد  یی خواسته ها  ن یحال، چن  نیفشار آورده اند. با ا  یدر سازمان تجارت جهان   یفرامرز

ائتالف  و  توسعه  پ  ی ورهاکشهای  حال  به  که منجر  است  توسعه مواجه شده  ن  یمحدود   شرفت یدر حال  است.    جه، یتشده 

 بوده است.   کی مشترک در مورد تجارت الکترون ه یان یدر چارچوب ابتکار ب ی مذاکرات جار شرفتیپ

منطقه  یالمللن یب  یکردهایرو  ار یبس  ای  یفرامرز  یهاداده  ان یجر  میتنظ  یبرا  یاو 

از    ای  کنندی تمرکز م  یخصوص  میحر  ایمانند تجارت    ییهامحدود هستند و فقط بر جنبه 

 . یامنطقه یکردهایمحدود هستند، مانند رو ار یبس ییاینظر جغراف 
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به جلو: در جستجوی یک رویکرد   فصل هفتم  راه رو 

 متوازن

 یفرامرزهای داده  انیجر گریم یدر تنظ تجدید نظر 

حال د  ی در  اقتصاد  داده    ی مبتن  تال یج یکه  توجه  ی ایمزادارای  بر  چالش است   ی قابل  ن   ی بزرگ  یها ،  دارد.    ز یرا  همراه  به 

دارند   استگذاران ی س  ن یبنابرا ا  وظیفه  گونه  به  را  شود    ی آن  توسعه  به  منجر  که  دهند  اما  (  .UNCTAD  ،2019a)شکل 

پ  گذاراناست یس با سرعت  تا  تالش هستند  ناشناخته   کیتکنولوژ  یها شرفت یدر  با  است، همگام    یمتعدد  ی هاکه  مواجه 

شدن شده    ی تالی جیدر روند د  یمنجر به شتاب قابل توجه   کروناشده است،    د یتشد  COVID-19  ی ریگامر با همه   ن ی شوند. ا

  ی حت  جه،ی هستند. در نت  یمتک  نترنت یبه ا  ی ریگبا اثرات همه   ابلهخود و مق  ی هات ی ادامه فعال  ی برا  ی شتریافراد ب  رایاست، ز

 . بر داده وجود دارد یمبتن تالیجی اقتصاد د حکمرانیو   گریظیم تن یبرا  یشتر یب تیفور

برا است  ممکن  مختلف  یقانون   لی دال  یفرامرز های  داده   انیجر  گریتنظیم   یکشورها  مانند    یمشروع  باشند،  داشته 

  ی الملل  ن یب  ستم یس  ک ی که    ی . تا زمانیو اهداف توسعه اقتصاد  ی مل  ت یحقوق بشر، امن  ر یو سا  ی خصوص  م یحفاظت از حر

برا هها  انیجر  نی ا  می تنظ  ی مناسب  آنها  باشد،  نداشته  جر  ینیگزیجا   چ یوجود  کردن  محدود  جز  ندارند.  ها  داده   انیبه 

ها به  داده   یسازی حال، بوم  نی توسعه اقتصاد داده اتخاذ کنند. با ا  یرا برا  یمختلف  یملهای  ی استراتژ  دیبا  نیکشورها همچن

ارزش چندان واضح    جادیداده و ا  رهین مکان ذخ ی ارتباط ب  رایز   شود،ی نم   یداخل   ی هامنجر به افزودن ارزش داده   اد یاحتمال ز

های  داده   ان یجر  گری تنظیم   ی برا  ی کسانی  استیس  چ ی در نظر گرفته شود. ه  د ی وجود دارد که با  یو منافعها  نه ی. هزستین

ندارد. س  یفرامرز به شراها  است یوجود  فرهنگ  ی نهاد   ، یاسی س  ، یاجتماع  ، یاقتصاد  ، ی فن  ط یبسته  مختلف    ی کشورها  ی و 

 . تمتفاوت اس

 

 داده   یجهان  حکمرانیبه  از ین

شوند.  می  م ی و تنظ  ت یریبه اهداف مختلف مد  ی ابیدست   ی براها  اشاره دارد که در آن داده   ییداده به روش ها  حکمرانی 

 انجام شود:  گر یکدیتواند در سطوح مختلف و مرتبط با  می نیا
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  ن یمهم است. ا  ار یشدن بس  ی تالی جیاز خطرات د  ی خود استفاده کند. آگاههای  از داده   یریپذ   تی با مسئول  د یبا  شهروند هر  

البه حقوق خود  در مط  ی توانند نقش فعالمی افراد ن، ی . عالوه بر ادی بهبود بخش ی ر یادگی آموزش و  قیتوان از طرمی را  ی آگاه

 رفته است.  ش یپ ار ی اروپا بس ه یدر اتحاد  ی خصوص  میکه در دفاع از حقوق حر  ز،داشته باشند. به عنوان مثال، مکس شرم

افراد و    ،یجامعه مدن  یهادارند. در سازمان   یخود به صورت جمع  یاعضاهای  در اداره داده  یجوامع نقش مهم •

 ها تالش کنند. داده  تیریدر مد  شرفتیپ  یبرا  یاجتماع یگرکنش  قیاز طر توانندیجوامع م

  ی منافع عموم  در جهتبلکه   ،یمنافع خصوص   یاداره کند که نه تنها برا  یرا به گونه اها  داده  دیبا  یبخش خصوص  •

خود را    ی ریکند تا با بهبود اعتماد، رقابت پذمی  کمک ها  به شرکت   مناسب داده    حکمرانی  ن یکند. همچن   عمل   ز ین

که نفوذ    یی وجود دارد، و از آنجا  ی صوصدر بخش خ   یمیخودتنظ  یبرا  یی هات ی حال، محدود  نی دهند. با ا  شیافزا

  ت یبه تقو   از ی ن  شود،ی آشکار م  یانده یبر داده به طور فزا یمبتن  تالیجیبخش در اقتصاد د   نی و عدم تعادل قدرت ا

 . ابد یی م شیافزا یالمللن یو هم در سطح ب یهم در سطح مل   ،یمقررات عموم

حاصل شود    نان یهستند تا اطم  ی مقررات  جادیمسئول ا  نفعان،یذ   ر یبا سا  کی نزد  تعاملدر     ، یو محل  ی مل  یهادولت  •

 . شودی م یدگ یرس نیز  آنها یحال به اثرات منف  نیهستند و در ع  گان هم  منافع درراستای ها داده

ب • سطح  منطقه   ای)  یالمللن ی در  دست  د یبا  یالمللن ی ب  ی همکار  ای   یجهان   حکمرانی(،  یاسطح  هدف  به    یابیبا 

به نفع مردم و    ، باشد به طوری که  ی در سطح جهان  ی ارزش اجتماع  یها داده  یگذاراشتراک   لیدر راه تسه  یتوافقات

 . ردیمورد توجه قرار گ یبه درست   نیز  شود و خطرات  عی به طور عادالنه توز  ، منافع آنباشد   نیکره زم

صورت درک شود که    نیبه ا  دیبا   یجهان های  داده   حکمرانیداده به هم مرتبط هستند. در واقع،    حکمرانیسطوح مختلف  

  ر ی درگ  گرانیاز نظر باز  هی چند ال  حکمرانی  کی   دیبا   ن،یشده است. بنابرا  لیداده تشک  حکمرانیسطوح به هم مرتبط    نیاز تمام ا

با    کی با مشورت نزد  استگذاران،ی رود. سمی  به باال   نییاز پا  نی و همچن   نیی پااز باال به    یسطوح حکمران  نیا  نیباشد. رابطه ب

حال که    ن ی)در ع  ند بمان  یباق   یمل  توانندی ها ممرتبط با داده  ینظارت   یهاکنند که کدام جنبه   یاب یارز  د یبا  نفعان،یذ  ر یسا

اقتصاد    ی جهان  ی دارند، با توجه به گستردگ  از ین  یهماهنگ جهان   کرد ی رو  کی به    ک یو کدام    ذهن دارند(  را در   ی انداز جهانچشم 

با احترام به حقوق بشر و کرامت انسان  ی جهانهای  در ارزش   شهی ر  دیباها  داده   حکمرانی. . همه سطوح  تالیجید   ی مرتبط 

 . یریپذ  ت یو مسئول ت یشفاف  ، یتوسعه، تنوع، آزاد   ،یمانند برابر  - داشته باشند 
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 ی است یس یدیکلی هاتیو اولوها حوزه 

و چند    ی نگر، چندبعد به صورت کل   د یکه با  -   ی دیکل   یمشخط   ی هات ی ها و اولواز حوزه   یتعداد   ر، یز  ی فرع   ی هادر بخش 

 . رندیگی در نظر گرفته شوند، مورد بحث قرار م ینفعی ذ

 مرتبط با داده  می مفاه و  فیتعار از توافق بر درک مشترک 

  ی مولد برسند، مهم است که موضوعات مورد بحث به خوب  جیبه نتا   یالمللن یب  سطحی در  استی س  یهابحث   نکه یا  یبرا

و    ف یتعر باشند  توافقشرکت   ن یب  مختلف   ف یتعاربرای  شده  تعار  ایجاد   کنندگان  داشتن  مختلف    ر یتفاس   ا ی  ف یشود. 

با امی  جاد یمشترک اهای  نه یزم  افتنی  ی را برا  یمهمهای  چالش  فصل دوم بحث شد، هنوز    در حال، همانطور که    نیکند. 

 داده وجود ندارد.   ان یو جرها  مربوط به داده  یاساس  می از مفاه یفیتعار

 به داده ها  ی دسترس ط یشرا جاد یا

تواند راه  می  هر نوع   یداده برا  ط یشرا  جاد ی مورد توافق قرار گرفت، توافق بر سر اها  مرتبط از داده  ی طبقه بند  ک یکه    زمانی

  ن ی . اابد یمی  ان یجر  ط یشده در آن شرا  نییتع  ط یباز کند. هر نوع داده با توجه به شرا  یفرامرزهای  داده  انیجر  ل یتسه  یرا برا

م داده  ن ییعت  توانندی عبارات  که کدام  کدام   مانندی م  ی باق   یمل  ی ها در مرزها کنند  آنها    توانندی ها مو  از مرزها عبور کنند. 

ها  سازمان  ن،یدارد. بنابرا یکدام استفاده دسترس یو برا یطی تحت چه شرا ها،به داده یچه کس کنند که می ن ییتع نی همچن

قابل    یچارچوب نهاد  کی  ازمندین  نهایخواهند داشت. اها  داده  لفبه انواع مخت  یمتفاوت   یافراد مختلف حقوق دسترس   ای

 هستند   یدسترس طی شرا ینظارت و اجرا  ت،ی ریمد ی اعتماد برا

 یداده فرامرزهای  ان یو جرها  ارزش داده  یر یاندازه گ ی براها تالش  ت یتقو

  ی هاشکاف   ، یفرامرز  ی هاداده   یها ان یها و جر. با توجه به ارزش داده بر شواهد باشد  یمبتن  د یآگاهانه با  یگذار   است یس

  ی داده برون مرز  ی هاان یبحث در مورد جر. هنگام  شودی م  افتد،ی از آنچه واقعًا اتفاق م  مناسب مانع از توسعه درک    وجه قابل ت

شاخص    یپروکس  ک یبه عنوان    یحت  این آمار ،  در صورتی که.  شودی طور گسترده استفاده مبه   یالمللن یباند ب  یآمار پهنا  از 

  را  ییها فقط حجم داده ،ها و محصوالت دادهداده   نیب  ز یو بدون تما داده  جهت درک از گونه  چی . آنها بدون هستندی ن یخوب

مرزها    بیندر  ها  ارزش مربوط به داده   انیجر  زان یکشف م  یبرا  یامکان  چی ه  ن، ی. بنابراکنندی منعکس م  ابندیی م  ان یکه جر

  ی ابی ارز ،ی شواهد ن ی. بدون چن اهمیت دارد ارزش مرتبط با داده  انیبلکه جر ست، یداده مهم ن انیوجود ندارد. در واقع، جر

 . ستیو ارتباط آنها با توسعه ممکن ن  یفرامرزهای داده  ان یاثرات مقررات مختلف بر جر
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 (. ی)جهان یعموم ی کاال  کی به عنوان ها داده

  ی عموم یخوب  تیکه ماه   ییهااز جمله داده  تال،یج ید یعموم  یهمانطور که در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت، کاالها

برا پتانس  یدارند،  کردن  فناور  لیباز  ا  یضرور  تالیجی د  ی های کامل  دامنه  داده   جاد ی هستند.  از  ارزش  جذب    ی زمانها  و 

  ق یکنترل دق   ل یرا در دسترس خود داشته باشند. به دل  یبزرگ و متنوعهای  مجموعه دادهها  که سازمان   ابد یمی  گسترش 

در دسترس بودن    ، به اشتراک گذاشت  توانی هستند که نم  یشخص   ات یجزئ  ی دارا  یی ها داده  ن یکه چن  ل یدل  ن یبه ا  ا یها،  داده

صورت  به   تر بزرگ داده    ی هاکه مجموعه   یی وجود، در جا  نی. با ااغلب محدود بوده است  یدر سطح جهان   یی هاداده   ن یچن

توسعه منجر شود.   ی وبالقوه ق  رات یو تأث ی از ارزش اجتماع یبه استفاده قابل توجه   تواندیاند، مبازتر در دسترس قرار گرفته 

ا  ر ی دو نمونه اخ ارزش داده  نی از  و کوو   ی بهداشت  یهاها در طول بحران موضوع،  ؛  2020و همکاران،    ی است )مورت  19-دیابوال 

 ( 2014همکاران،   و  یوسولوفسک

 داده    حکمرانیاشکال نوظهور   یبررس

را فراهم   یاهداف منافع عموم  ی براها  داده   ی رداده در حال ظهور است تا امکان اشتراک گذا  حکمرانی از   ی نیگزیاشکال جا

  ا یمزا  شتر یب  نی راو بناب  کنند یکنترل م و  ها را استخراج هستند که داده یتالیجیبزرگ د   یهاشرکت   نی ا  ،یکنون   ط یکند. در شرا

  ا یهستند و/ ر یعنوان منابع داده درگکه به  یحال، با توجه به عوامل متعدد   ن ی. با اکنندتصاحب می   اختصاصی را به صورت  

تأث آن   ر یتحت  از  قرار ماستفاده  بر داده   رند،یگی ها  بانظارت  گونه   د یها  م   دهید   یابه  کند.    تواندیشود که  توسعه کمک  به 

ها را با  تا داده   دهندی مختلف اجازه م  گران یها در حال ظهور هستند که به بازداده   حکمرانیاز    ید یجد  یها مدل   ن،یبنابرا

  ی داده، به عنوان شکل نوظهور یها دهند. مشارکت  شیها را افزاداده   یکنند و ارزش اجتماع بی و با هم ترک  شده کیهم شر

جامعه    یسودمند  یبرا  یمیعظ   لیپتانس  کنند، ی مبادله م  یمنافع عموم  یها را براکنندگان داده از مشارکت که در آن شرکت 

  ی نیب ش یپ ت یظرف  کنند،  جادی ارزش ا ی و عل    یتیموقع لید با بهبود تحلتوانمی این مشارکت دارند.   یو بهبود هوش مصنوع

 (. 2019کند )ورهولست،  وتر تر و پاسخگ قیتر، دق  یرا قو یو هوش مصنوع ؛را افزایش دهند رندگان یگ  می تصم

 و مرتبط با داده ها  تال یج یحقوق و اصول د

شناخت    ی و مربوط به داده وجود دارد. مرحله بعد   تال یج یدرست حقوق د  ف یبه تعر  از ی همانطور که در باال بحث شد، ن

هاست سال داده  در  د  یهافست یمان  ای منشورها    ها،ه یاعالم  ر،یاخ  ی ها.  داده  تالیجی حقوق  اخالو  و  سطوح    اتیق ها  در 
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  2011در سال    نترنتیمنشور حقوق بشر و اصول ا  هی نمونه اول  کی (.  Digital Future Society  ،2019است )   افتهی   شیمختلف افزا

 عبارتند از:   گر ید های از نمونه  ی. برخ منتشر شده است( IGF) نترنت یا حکمرانی توسط انجمن  

 .  تالیجیعدالت د  فست مانی •

 و مهارت ها.   ات یعمل ،حکمرانی :  یالملل نیب  ی بهداشتهای  ت یفورهای داده •

 . نترنت یاهای ی حقوق و آزاد یی قایآفر ه یانیب •

 کانادا.  تال یج یمنشور د •

 . ایدر اسپان   تالیجیمنشور حقوق د  •

 . تالیجیبر ارزش د  یو دولت مبتن  تال یجی در مورد جامعه د  نیبرل  ه یانیب •

 . تالیجی حقوق د یائتالف شهرها برا  ه یانیب •

 (.تالیجیعصر د  ی)تعهد به کسب و کار مسئول برا تال یجید  ه یانیب •

 مرتبط با داده ها  ی استانداردها

یاستانداردساز راه  گر ید   ی کی  تسه   شرفت یپ  ی هااز  فراگ  یبرا  یفرامرز  یها داده  انیجر  لیدر  تسه  ر یتوسعه  با    ل یاست. 

برا  ی های ژگیو قابل  یالزم  مانند  قابل  یهمکار  تی اتصال،  داده  تی و  اطمحمل  است  ممکن  داده   نانی،  که  شود  ها  حاصل 

شدن    یتال ی جید یندهایاعتماد در فرآ  نیهمچن  موضوعات  نی مختلف جابجا شوند. ا  یهاستم یکشورها و س نیب  توانندیم

استانداردها ممکن  (  Girard, 2019, 2020)  کنند می  ن یی تعها  داده   حکمرانی را در مورد    ی مناسب  ی ارهایکنند و معمی  ت ی را تقو

مشترک    ی استانداردها   وسعهت  ن یمرتبط باشند. همچن  ی خصوص  م یحر  ا ی   ی فنهای  مانند جنبه   ی مختلفهای  است به حوزه

داده مورد  م  یها در  که  خصوص   تواندی باز  عموم  یبخش  دسترس  یو  ارائه  نحوه  مورد  در  مجموعه   ی را  به  داده    یها آزاد 

و در    ردیگیدر دسترس قرار م تال یجید  یعموم یبه عنوان کاالها یشتریب یهاداده   نکهیاز ا نانیو حصول اطم  کند ییراهنما

 .(2020aمهم است )سازمان ملل متحد(. ،  ار ی بس گذارد، ی احترام م یو محرمانگ  یخصوص  می حال به حر نیع

 ی چارچوب نهاد

و به اشکال مختلف صورت    یجهان  ای  یدر سطح منطقه ا  یگذار  استیدر مجامع مختلف سها  مربوط به داده های  بحث 

در    نترنتیبا گسترش ا  ی کنترل مسائل فن یبرا  نترنت« یا حکمرانبه اصطالح »  ی هاسازمان  نترنت،یگرفته است. از بدو تولد ا

  ی گفتگو  تی ال تقوبه دنب  IGF  ن،یشدند. عالوه بر ا  ی( طراحنترنتی ا  یهانام دامنه و پروتکل   ستمی)مانند س  یسطح جهان

  ی آن را برا  یی توانا  ن، یقوان  یحال، فقدان قدرت رسم   نی گسترده تر است. با ا  ی و اجتماع  ی چندجانبه در مورد مسائل اقتصاد
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  ی مناسب براهای  جمن ماند که انمی  ی سوال باق   نیا  ن، یمحدود کرده است. بنابرا  ی را استیسهای یگیرجهت شکل دادن به 

 کدامند.  ی جهانهای  تر دادهگسترده  تیریمد

 توسعه  یبرا یاستیس یفضا

که    نیبر ا  دی تمرکز کرده است، تاک  یفرامرز  یها داده  یها انیجر  یبرا  یالمللن ی ب  یاستیگزارش بر چارچوب س  نی ا  هر چند

، بسیار  توسعه کار کند   یها را برابر داده   ی مبتن  تالیجی باشد تا اقتصاد د  یمل  یهااست یمکمل و منسجم با س  دیبا  موضوع  نیا

بر    ی مبتن  تال یج یاز اقتصاد د یمندبهره مشارکت و   یبرا یآمادگ  و. کشورها خود را در سطوح مختلف توسعه با اهمیت است

هنند یبمی  داده بنابرا  یفرامرزهای  داده   انیجر  گریتنظیم   یبرا  یکسانی   کردیرو  چی .  ندارد.    ی هااست یس  ن،یوجود 

در حال    یحاصل شود که کشورها  نان یاطماز این طریق باشد تا  ها ی ریپذانعطاف  ی شامل برخ د یمورد با ن یدر ا یالمللن یب

در حال    یبه کشورها  دیمثال، آنها با   یبر داده را دارند. برا  یمبتن   تال یج یتوسعه در اقتصاد د  یالزم برا  یاست یس  یفضا   توسعه

حال، آنها    نیاجرا کنند. در ع   یداخل های  از ارزش افزوده به داده   تی حما  یرا برا  یصنعتهای  است ی توسعه اجازه دهند تا س

 . بر داده ادامه دهند ی مبتن تالیجی از اقتصاد د یمندبهره  یراالزم ب های ت یظرف  جاد یبه ا د یبا

 داده پیشران  یگذار استیو س  یساز یتال یجید یبرا یساز تیظرف

 شدن  یتال یجی د  یبرا ی ساز تیظرف 

می بر داده   یمبتن  تالیجیاز اقتصاد د  یمندبهره مشارکت و    یبرا  ی از آمادگ  یمختلف خود را در سطوح مختلف  یکشورها 

دارند.    ت یظرف   جاد یبه ا  از ین  تالیجی هوش د  درراستای خود  های  کردن و پردازش داده   ی تالی جید   ی از آنها برا  ی اری . بسنندیب

شدن    ی تالیجی د  ی برا  تیظرف   جادیروبرو هستند. ا  ی اصخ های  با چالش   نه یزم  نی در ا  عه یافته کشورهای کمتر توس  یکشورها 

در توسعه ارتباطات و   ی گذار  ه یسرما  شیامر مستلزم افزا ن یو مرتبط با داده کمک خواهد کرد. ا   ی تالیجید های به رفع شکاف 

  ی حال، جالب است که حت   نی کند. با امی  فا یا  ید ینقش کل  در این موضوع  ز ی ن  تال یجید   ینیکارآفر  ج یداده است. ترو   رساخت یز

  ی مخالف قابل توجههای  جریانمحور با  داده یک سازمان  شدن به    لیتبد   یها هنوز براشرکت   افته،یتوسعه   یکشورها  ر د

وکار هوش  کسب   شریها در مورد موضوعات کالن داده و پذارشد شرکت   رانیساالنه مد  ینظرسنج  نیمواجه هستند. نهم

  ن ی دهه پس از ا  کینشان داد: »  دهد، ی در صنعت را پوشش م شرویپ یهاشرکت  ای  Fortune 1000شرکت  85که  ،یمصنوع

  24.4کنند. تنها  می  ت یریمد  ییدارا  ک یرا به عنوان  ها  داده  درصد  39.3تنها    -دارند    شیدر پ  یها هنوز راه دراز ها، شرکت تالش

 کرده اند.  جاد یسازمان داده محور ا کی درصد   24.0تنها   و  کرده اند خلق خود های در شرکت درصد فرهنگ داده را 
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 بر داده  یمبتن  تالیجی اقتصاد د گریتنظیم  یبراها  دولت   ینهاد  تیظرف 

از جمله،    ی لیدارند، به دال  ی نظارت   یندهایفرآ  جاد ی ا  یبرا  یمحدود   ت یظرف ها  دولت   در   موجود  یو نهاد  یانسان   یندها یفرآ

فضا؛ و    ن یدر حال ظهور در ا یو فناور  یعلمهای  شرفت یپ  یر یگیپ  ی مناسب در دولت براهای  )الف( فقدان مجموعه مهارت 

. هر چند دالیل  یو خصوص   یدولت   ،یبخش دانشگاه   نفعانی ذ  نیناکارآمد انتقال دانش ب  یندها ی)ب( منافع متفاوت و فرآ

 د. این ظرفیت محدود صرفا این موارد نیستن

نما  ی ناش  ماً یمناسب در دولت مستق  یها فقدان مجموعه مهارت  فن  ی ناکاف   یندگیاز  فرآ  یلیو تحل   یجوامع    ی ندها یدر 

و   شودی ارائه م های فناور نیتوسط ا  تواندی که م یی هافرصت  یی است که پس از آن شناسا یو نظارت  یتوسعه چارچوب قانون

  ، یفناور   ی ها ی ژگیها در درک واگر دولت   .  کندی شوند را محدود م  اهر بالقوه که ممکن است ظ   ی دهایخطرات و تهد  یی شناسا

به شدت    تواندی خوب م  استیس  یو اجرا   ی عقب بمانند، طراح  ی خصوص  گرانینوظهور از باز  یدهایو تهد   یرفتار   ی های ژگیو

 . ند یبب  بیآس

 ی الملل نی ب حمایت

و   جادیا  یخود براهای ت ی توسعه ظرف   ی برا  یشتریب  یمنابع داخل  ص یبه تخص  از یدر حال توسعه ن  ی که کشورها  یدر حال

  نی را برآورده سازند. ا  ازها ین  نی منابع ممکن است نتوانند ا   ر یو سا  یفن  ،ی در داخل کشور دارند، منابع مالها  ارزش داده   کسب

آن بر    ر ی و تأث  19-دیکوو   یریگکه همه  یمشهود است. در حال   شتر یب کشورهای کمتر توسعه یافته  یکشورها   ی برا  ی حت موضوع

به    از یاز ن  ز یرا ن   نفعان ی ذ  ر یها و ساشده است، دولت   دولتی در دسترس بودن بودجه    شتر یدولت باعث کاهش ب  یدرآمدها 

 تر کرده است.  بر داده آگاه   یدر حال تحول مبتن تال یج یاز د یمندمشارکت و بهره یخود برا  یبهبود آمادگ 

می  کمک   دار یبه اهداف توسعه پا  ی ابی کند و به دستمی  را تسهیل  رتر یفراگ  جی نتا  تالیجیتحول د  نکهیاز ا  نانیحصول اطم

های  شود. کمک   تی بهتر حما  ی الملل  نی در حال توسعه توسط جامعه ب  یدر کشورها  ی ملهای  کند، مستلزم آن است که تالش 

شامل    دی با موضوعنیمهم است. ا  ار ی شدن بس  یتال یج ید نهیدر زم   ید یتول  ت یتوسعه ظرف   تی تقو  یراب( ODA)   هتوسع  یرسم

ها در مورد عملکرد اقتصاد  و دانش آن  تال،یجی د  یهات یکشورها، از جمله ظرف   یآورفن  ی هات ی بهبود قابل ی برا یی هاتالش

 بر داده باشد.  ی مبتن تال یجید
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