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 ده یچک
الگور  استفاده مصنوع  ژهیو به  هاتمی از  تصم  ی برا  ی هوش  و    مسائل مختلف،    ماتیاخذ 

بودن    زیآمضیتبع  ،مسائل  ن یااز    یکی است.    تهخیانگبر  را   یددمتع  یحقوق  یهاپرسش
  ی اطبقه  ایگروه    ای فرد    کیممکن است در خصوص    ضیتبع  نیاست. ا  یتمیالگور  ماتیتصم

  یی شناسا  ض،یمقابله با انواع تبع  یبرا   هادولت   فهیوظ  به. با توجه  ردیاز افراد جامعه صورت گ 
تبع  قیمصاد و  علل  با    یهکارهارائه  اراو    یتمیالگور  یهاضیو  از   یکیبه    هاآنمقابله 

به    نیشده است. ا  ل یروز تبد  ی موضوعات حقوق پرسش پرداخته است که    نی ا  بررسیمقاله، 
منظور، ضمن نیبدبا آن مقابله شود؟    دیدارد و چگونه با  یچه علل  ست،یچ  یتمیالگور  ضیتبع
دسته  فیتعر تصم  هاتمیالگور  یبندو  د  ،یمتیالگور  ماتیو  عدو  داده  للسته  با    ی ها)مرتبط 
طراح  یودور با  مرتبط  عملکرد(    یو  و    ییشناسا   یتمیالگور  یهاضیتبع  یبرا را  و  کرده 

و نقد    نییتب  ،یبندتهدس  زیرا ن  ییهاضیتبع  نیمقابله با چن  نهیدر زم  شرویپ  یکشورها   اتیتجرب
  ی ماتیصمت  نیچنر برابر  از اشخاص د  ت یحما   یبرا  یکرده است. با توجه به نبود قواعد خاص

 خأل  نیرفع ا  یدر مقاله، برا   شدهیمعرف  ی مجموع راهکارها  فاده از نقاط قوتدر کشور ما، است
 شده است.  شنهادیپ یقانون

 . ی مصنوع  هوش ،  ی ر ی سوگ   ، ی تم ی الگور   ی ر ی گ م ی تصم   ، ی تم ی الگور   ض ی تبع   ض، ی تبع   : ی د ی کل   واژگان 
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 مقدمه 
  ، ی ریگ میتصمبرای    یهوش مصنوعله  جم  از  الگوریتمی  یهاستمیسروند فزاینده استفاده از  

بخش خصوصی،  چه   در  چه  و  عمومی  بخش  را    یهاچالشو    مسائلدر  گوناگونی  حقوقی 
در سطوح مختلف    هاتمیالگور. این  کرده است مطرح    یریگ میتصمدرباره ابعاد مختلف این نوع  

ن تصمیم  نسات او عمل کنند. برخی تحت نظار  وندشطراحی    توانندیمان  از وابستگی به انس
 صورت مستقل و خارج از نظارت. بهدیگر، ی عضبو  رندیگ یم

به    یها ستم ی سهمه   خود  فعالیت  برای  نیاز   یزیاد   یها داده الگوریتمی،  گوناگون  منابع  از 
مورد   در  دارند.  ا   ی هاستم ی سحیاتی  زیادی  حجم  وجود  مصنوعی،  و   ی ها داده ز  هوش  کافی 

بدون دسترسی به   ؛ الزم است   ها آن رای یادگیری  اول ب   هله ر و روز، صحیح( د به کیفیت )مربوط،  با
باال،    ی ها داده  کیفیت  و    توانند ی نم   ها تم ی الگوربا  بگیرند  یاد  هوش   ی هاک یتکن   ن ی تر ی قو خوب 

کافی   ها داده نچه حجم تصمیمات درست بگیرند؛ چنا  توانند ی نم ، افزارها سخت مصنوعی با بهترین 
 یدادهابرون نتایج و    ، پایین باشد   ها داده باشند یا کیفیت  ردار ن رخو ی باز تنوع کاف   ها داده نباشد یا  

 European Commission Artificial)   یا خطا خواهند بود   کننده گمراه هوش مصنوعی،    یها ستم ی س 

para. 44 2021, ,Intelligence Act. .)    کافی و   ی هاداده الگوریتمی به    ایه یستم س با فرض دسترسی
است  ممکن  داده    یها ل مد   باکیفیت،  و   یا گونه به پردازش  نادرست  تصمیمات  به  که  باشد 

از یک سو،    های یستم س منتج شود. در واقع،    آمیز یض تبع  کردن  به الگوریتمی   براساسدلیل عمل 
احساسات و حب و   از  ریاضی،  منطقی و  در   توانند ی م و    است انسانی عاری    یها بغض قواعد 

با   رفتارهای  ها انسان مقایسه  بر    ه فان طر ی ب ،  مبتنی  با   ی ها داده و  نتیجه،  در  و  باشند  داشته  عینی 
از سوی دیگر، ممکن است   .(Institut Montaigne, 2020: 17-18)مقابله کنند   آمیز یض تبع   های یه رو 

طراحی و عملکرد   یا در   ورودی   یها داده از جمله وجود ایرادهای مختلف در   به دالیل گوناگون 
 را رقم بزنند.   ی میزآ یض تبع درونی سیستم،  نتایج  

گسترش اصل برابری و مبارزه با تبعیض، چه در بخش    در زمینه   ها دولت همه    یفه وظ توجه به    با 
  به   که   -نگرانی از شیوع تبعیض در نتیجه تصمیمات الگوریتمی    ، عمومی و چه در بخش خصوصی 

عمومی در کشورهای  ه دغ غ د ای مقابله با آن، به و پیدا کردن راهکاره  -اند م سو مو میمات خودکار نیز تص 
   هشدار داده شده است   هایی یض تبع نسبت به چنین    المللی ین ب هم در سطح    1جهان تبدیل شده است. 

.(Kaye, 2018, para. 36-38) 
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https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ReportGA73.aspx    و هم در سطوح
در    ملی برخی کشورها، تصویب قوانین و مقررات خاص برای پیشگیری از تبعیض الگوریتمی

قرار   کار  است دستور  این،  .  .(The Law Library of Congress, 2019: 16-132) گرفته  وجود  با 
حقوقی مختلف چندان    یهانظام   درن  مقابله با آ  یهاروشاین نوع تبعیض و  فهوم و مصادیق  م

  توان یمآن است که مفهوم تبعیض الگوریتمی چیست و چگونه    پرسش  روینازاروشن نیست.  
 با آن مقابله کرد؟  

الگوریتمی از جمله هوش مصنوعی در کشور ما و روند   هاییستمس   ودننوپا ببا توجه به  
این   از  استفاده  و  خشب  هایگیرییم تصمدر    ها یستمسفزاینده  است    عمومی  الزم  خصوصی، 

از چ پیشگیری  برای  الزم  راهکارهای  و  شده  تبیین  آن  علل  و  الگوریتمی  تبعیض  نین مفهوم 
این مقاله، نخست تبعیض الگوریتمی و تصمیمات خودکار    منظوربدین  اتخاذ شود.  هایییض تبع

ه و سرانجام،  ردک   شدن تصمیمات الگوریتمی را تبیین  آمیزیضتبععلل    سسپ،  کندی مرا تعریف  
 . کندیم الگوریتمی را معرفی هاییضتبعله با راهکارهای مقاب

 مفهوم تبعیض الگوریتمی   .1
الگوریتم و   الگوریتمی، نخست الزم است مفهوم  تبعیض  الگوریتمی  برای فهم  تصمیمات 

 روشن شود.  
 تعریف الگوریتم   .1-1

طبق ار تع  دارد.  وجود  الگوریتم  از  گوناگونی  از    ی ا مجموعه ،  ها تم ی گور ل ا » ،  ی تعریف   یف 
ورودی   ی ها داده ،  ها تم ی الگور . اند شده هستند که برای حل یک یا چند مشکل طراحی   ها ل دستورالعم 

ل  ک ، هم مش ها دستورالعمل . این  کنند ی م تبدیل    محاسبات خاص به یک خروجی دلخواه   براساس را  
  ی ا مجموعه »   د. بنابراین حل شو  ید با ، آن مشکل ها آن ه با طی  ک را  یی ها گام م و ه  کنند ی م را مشخص 

 « شوند ی م هستند که برای حل یک مسئله خاص یا تحصیل یک نتیجه مشخص، برداشته    یی ها گام از  
(Committee of experts on internet intermediaries, 2018: 5)  . ین  دولت فرانسه به کنگره ا   در گزارش

سری از مراحل )یا  یک ز توصیف  است ا   رت با الگوریتم ع تعریف شده است: »   ن ی چن ، الگوریتم  کشور 
عنوان ورودی،  به   شده ارائه از عناصر    ی ا جه ی نت   دهد ی م ( محدود و بدون ابهام که اجازه  ها دستورالعمل 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ReportGA73.aspx
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را تشکیل  آید. این تعریف گسترده شامل تمام توالی عملیاتی است که پردازش اطالعات    دست به 
 . (Lucchesi, Chignard, 2019: 1)« دهد ی م 

تعریف کرد که    یی ها امه برن عنوان  به الگوریتمی را    ی ها ستم ی س   توان ی م وجه به تعاریف باال،  ت   با 
  ز ی متما ، ترکیب،  ی آور جمع ریاضی، یک یا چند کار مانند    ی ساز نه ی به   ی ها ک ی تکن اغلب با استفاده از  

انتخاب،  است و    ی بند طبقه ،  ی ساز مرتب ،  کردن    ی ر ی گ م ی م ص ت ، توصیه و  ی ن ی ب ش ی پ ،  ی بند ت ی اولو نباط، 
.  .(Guidelines on addressing the human rights impacts of algorithmic systems, 2020)دهند ی م انجام  

را    های یستم س  مصادیق  به   توان ی م گوناگونی  برد الگوریتمی    های یستم س عنوان    های ستم ی س .  نام 
و دیگر    5ری ماشین گی اد ی   که از   4هوش مصنوعی   های یستم س و    3داده کالن ،  2داده   ل ی تحل و    ی کاو داده 

همگی   ، گیرند ی م بهره   8ای یانه را و بینایی  7زبان طبیعی  ، 6خبره  های یستم س هوشمند مانند  های ی فناور 
 . کنند ی م فعالیت    ها یتم الگور   براساس 

از نظر سطح دخالت در    ی ها ستم ی س    : شوند ی م تقسیم  دسته    به دو   ی ر ی گ م ی تصم الگوریتمی 
   )Gerards, Xenidis, 2021: 32-36.( یا پویا  10بر یادگیری ماشینی تن ب یا ثابت و م   9انی بن قاعده 
که  اساده  یهاتمیالگور،  انی بنقاعده  یهاتمیالگور  قالب    هاآن  یریگ میتصم  یهانییآند  در 

است مقرر    حقوقی ممکنیک قاعده    ،مثال  ایبر  طراحی شده است.  11منطقی »اگر این، پس آن« 
کیلومتر با هر وسیله موتوری ممنوع است و متخلف به    100  کند که »رانندگی با سرعت باالی

تومان  100 که    هزار  قاعده  این  منطقی  قالب  شد«.  خواهد  دستورالعمل    صورتبهمحکوم 
هده  کیلومتر مشا  100سرعت بیشتر از    این است که »اگر شخصی با  ،قابل اجرا باشد  یاانهیرا

پرداخت    ،شود به  تومان  100پس  خواهد    هزار  بسیار    انی بنقاعده  یهاتمیالگور «.شدمحکوم 
ایج  ثابت است و همه متغیرها و نت   هاآنو قواعد    هادستورالعملزیرا مجموعه    ،ندریپذینیبشیپ

 . اندشده  یزیربرنامهاحتمالی در الگوریتم 
پیچیده    یها تم یالگور  ماشین  ب است  یادگیری  ت و  و ا  تکامل  انطباق،  یعنی  »یادگیری«  وانایی 

صریح برای این کار،   ی ز ی ر برنامه ورودی و بدون    ی ها داده   براساس خودکار، نتایج را    ی ز سا نه یبه 
 هاآن ند )چون قواعد  ا که ثابت   ان یبن قاعده   ی ها تم یالگور . برخالف  کنند ی م و مشخص    یساز نه یبه 

طریق   از  هستند یادگیر  ی هاتم ی الگور  ، است(   پذیر تغییر   یس ی نو برنامه فقط  پویا  ماشین  چون   ، ی 
به    هاآن د  قواع  تغییر    یها داده بسته  این  کند ی م ورودی  و    ها تم ی الگور.  ابزارها   یها ک ی تکناز 

یافتن    کنندی م مختلف تحلیلی استفاده   الگوها در    های همبستگ که همگی بر  حجم با    ی هاداده و 
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متمرکز  این  زیاد  نظر    ها تم یالگور ند.  یادگ از  تقسیم  نوع  دسته  چهار  به  یادگیری :  شوند ی م یری 
 . 15یادگیری عمیقو    14یادگیری تقویت شده،  13یادگیری بدون نظارت  ، 12شدهت ر ا ظ ن 

توانند کارهای  ند که میا ح ضعیفشده، نوعی هوش مصنوعی در سطنظارت  یهاتمیالگور
رو را انجام دهند.  جو در اینترنت یا راندن یک خودوای مانند جست ساده  نسبت به مشخص و  

را    یهاتمیالگور عمیق  که    انو تیم یادگیری  داد  قرار  قوی  مصنوعی  دسته هوش   توانندیمدر 
پیچیده و  دقیق  تشخیصی  انجام  کارهای  گسترده  در سطح  از سوی    دهندای  تاکنون صرفاً  که 

طراحی،   یشدنانجامانسان   در  محوری  نقش  انسان  ضعیف،  مصنوعی  هوش  در  است.  بوده 
ل نسبی  ش مصنوعی از استقالهو، اما در هوش مصنوعی قوی  ،ه و استفاده از فناوری داردتوسع

است  برخوردار  عمل  و  تصمیم  تشخیص،  هوش    توانیم  همچنین.  در  سیستم  هر  که  گفت 
ند. االگوریتمی، هوش مصنوعی  یهاستمیساما تنها نوعی از    ،سیستم الگوریتمی است  ،مصنوعی

 الگوریتمی دارند. یریگ میتصمبه هر حال، هر دو، 
 تعریف تصمیم الگوریتمی .  1-2

ی بر افراد دارند )اعم از آثار  ماتی هستند که اوالً آثارر از تصمیمات الگوریتمی، تصمیظو من
در سطوح    هاتمیالگور.  شوندیمحقوقی یا تأثیرات غیرحقوقی( و ثانیاً با مداخله الگوریتم گرفته  

ن  او ن عبه  نقش داشته باشند. گاهی صرفاً  یریگ میتصمندهای  در مراحل و فرای  توانندیممختلف  
از چارچوب  در  و  انسان  کمکی  و  تعریفپیشابزار  و    کنندیمعمل    ریپذینیبشی پنحو  بهشده 

و   محوری  نقش  توسط    کنندهنییتعزمانی  نهایی  تصمیم  اتخاذ  خودشان  دارند    هاانساندر  یا 
نهایبه تصمیم  مستقل،  را  صورت  که    .رندیگ یمی  مواردی  همه  و    هاینیبشیپ،  هااستنباطدر 

گیری در چنانچه برای تصمیم  مثال  یبرا  ،دارند  یریگ م یتصمالگوریتمی تأثیر مهم بر    یاههیتوص
گزینه پیش رو   آن را توصیه    یانهی گز  ،باشدمورد خاصی سه  الگوریتم  که  کرده  انتخاب شود 

آن    است  از  با تصمیمات   ،انتخاب شود  یهوش مصنوع  کامالً خودکار توسط  هانهیگزیا یکی 
   .)Orwat, 2020: 21-22( هستیم ورهالگوریتمی روب

،  مثال   ی برا .  ی بخش خصوص دارند و هم در  وجود    ی بخش عموم تصمیمات الگوریتمی هم در  
، پذیرش در مدرسه یا دانشگاه، اعطا یا عدم اعطای  درخواست استخدام تصمیم درباره پذیرش یا رد 

به   مشروط   ی آزاد  یا عدم    سبب به یک زندانی، جریمه  به    ور صد یک تخلف، صدور  مجوز ورود 
یا خروج از کشور، از مصادیق تصمیماتی هستند که در بخش عمومی ممکن است با کمک    کشور 



 

 
 38شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
152 

گوناگونی از تصمیمات    دامنه . در بخش خصوصی نیز  گرفته شوند   ها تم ی الگور یا توسط    ها تم ی الگور 
است  کار   ی ر ی گ کار به مانند    ، متصور  انسانی  برخی محصوالت   مد، ا نیروی  قیمت  خدمات  ا  ی   تعیین 

تقلب   کشف  قراردادها،  خاص،  ارسال    ی ساز نه ی به در  بیمه،  صنعت  در  خطر  تبلیغات  محاسبات 
اجتماعی و تشخیص برخی    ی ها رسانه یا سخنان تنفرآمیز در    ی اخبار جعل تشخیص  ،  شده ی شخص 

 (. Panel for the Future of Science and Technology, 2019: 19-25)   ها ی مار ی ب 
 ی تمی الگور  ضی تبعتعریف .  1-3

  های یژهکارواز    مشخص،  هایییژگیو   براساسشدن بین افراد متفاوت    قائلتمایز و تفاوت  
همه   است   هاییستمساصلی  در    هایتمالگور  روینازا  .(Xenidis, Senden, 2020: 5)  الگوریتمی 

  های هینگزو از میان افراد و    دهندیمانجام    16الگری نش و غرب کار گزی  ینوعبهسطح،    ترینیینپا
مدل ناشی از    براساسر سطح باالتر،  و د  کنندیمبسیار زیاد، یک یا تعداد محدودی را انتخاب  

نکته اصلی در این خصوص    .(Kleinberg et al., 2018: 215-216)  کنندیم  گیرییمتصمیادگیری،  
،  پوستانهیاسزنان و مردان، سفیدپوستان و  برای مثالذ)  ها گروهو  آن است که باید در مورد افراد  

داشته    درآمدهاکم متفاوت  تصمیم  متفاوت،  افراد  مورد  در  و  یکسان  تصمیم  ثروتمندان(،  و 
 .  شودیمدر غیر این صورت، تبعیض واقع  ،باشند

و خاست نژاد  پوست،  رنگ  عواملی همچون  مبنای  بر  افراد  مورد  در  تبعیض  گاه  ممنوعیت 
  براساس گوریتمی ممکن است  ال  یضبع. ولی تآمده است   یمعاهدات حقوق بشراجتماعی، در  

اقتصادی   وضعیت  مانند  گعواملی  نیست.    یردصورت  مذکور  علل  فهرست  در    رو ینازاکه 
الگوریتمی    هایینهزم از    ترگستردهتبعیض  برخی  به  اشاره  چنین   یهانمونهاست.  از  واقعی 

   :ددهو اهمیت توجه به تبعیض الگوریتمی را بهتر نشان  هوممف تواندیمتصمیماتی 
مورد استفاده از سوی    های یتم الگور نشان داد که بسیاری از    2015در سال    ی پژوهش   : مثال اول 

غ سهم بیمه خودرو، بیش از اینکه به سوابق راننده  بیمه در ایاالت متحده برای تعیین مبل   ی ها شرکت 
  جه، برای مثال تی ن   به ارزیابی وضعیت اعتبارسنجی )مالی( اتکا دارند. در   ، در امر رانندگی توجه کنند 

اعتبار مالی ضعیف  با نمره  نمره منفی اما  با سابقه رانندگی خوب و بدون  در    ، در فلوریدا، فردی 
با سابقه محکومیت رانندگی در حال مستی ولی دارای نمره اعتبارمالی خوب،    ی ا راننده مقایسه با  

 . ( Rovatsos et al., 2019: 19)تری برای بیمه خودروی خودش بپردازد باید مبلغ بیش 
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  شایان   یهااختالفدر مورد دقت سه سیستم خودکار تشخیص چهره،    ایمطالعه مثال دوم،  
که    هاآنعملکرد  در    را  توجهی داد  نشان  و  کرد  مورد    یهاستمیسیاددهنده    یها دادهآشکار 
تشکیل شده است. در نتیجه، تشخیص    ترروشنرای پوست  از افراد دا  یاگسترده  طوربه مطالعه  

میزان خطا برای مردان    کهالیحدارد، در  خطا  درصد  30زنان دارای پوست تیره بیش از  ه  هرچ
 . است  درصد  0/ 8 ترروشندارای پوست 

(International Working Group on Data Protection in Telecommunications, 2018 para. 28 ) . 
  ی هابرنامهجدیدترین    ازد  متوجه شدند که سه مور  تییآامپژوهشگران دانشگاه    :مثال سوم

توسط   که  جنسیت  و   امبییآ  ی هاشرکت تشخیص  مایکروسافت  طراحی   17آی وییمِگ، 
نحو صحیح تشخیص به  هاعکس  روی  از  را  فرد  جنسیت   موارد  درصد   99در    توانندی م  ،اندشده
سفیدپ  ،دهند مردان  برای  فقط  زنان  اما  مورد  در  آسیایی وست.  )سیاه،    و   غیرسفیدپوست 

 . (Revell, 2018) است  درصد 35 ، صحت نتایجدیگر( ایه یت اقل
چگونه    ها یتم الگور   دهند ی م میدانی اشاره کرد که نشان    های یابی ارز به برخی    توان ی م   همچنین 

سه، در خریدهای  فران در   . برای مثال اند شده  آمیز یض تبع صمیمات  انواع ت   منشأ در کشورهای مختلف 
قیمت   تعیین  خدمات را ب   18شده ی شخص آنالین،  و  کاالها  زنان    ی  علیه  تبعیض  افزایش  به به  دلیل 

در    19شده ی شخص شده است. در ایتالیا نیز تبلیغات رفتاری  منجر  قیمت محصوالت خاص برای آنان 
مستغالت   و  امالک  ا   براساس تبعیض    منشأ بازار  به  و  اجتماعی شده  طبقه  و    ی ها محله یجاد  نژاد 

و   فقیرنشین  زد مرفه متمایز  دامن  کردن    های یتم الگور ت.  اس ه  نشین  پیدا  در  بلژیک  در  کاریابی، 
کاری برای زنان    ی ها فرصت مرد و در کرواسی در پیدا کردن    کاری برای افراد زن و   ی ها فرصت 

   (. (Gerards, Xenidis, 2021: 86اند شده   قائل دارای دو بچه کمتر و بیشتر، تبعیض  
 علل تبعیض الگوریتمی .2

الگوریتمی منجر   ای ه گیری یم تصم به تبعیض و سوگیری در    اند تو ی م کلی، چند عامل    طور به 
علل مرتبط با طراحی و   : به دو دسته تقسیم کرد   توانی م کلی    یبند دسته   شود. این عوامل را در

 الگوریتمی.   های تم سیس به   ها داده ورودی  عوامل مرتبط با و   ها یستم سعملکرد درونی این  
   هاستم ی سدرونی این  د کرل مرتبط با طراحی و عمل عل  .2-1

این  از    شناختی  یهایریسوگ درونی  طراحی  با  مرتبط  آنکه    ،ست هایستمسعلل  توضیح 
. دخالت دارند  هایتمالگور، آموزش و استفاده از  یسینو برنامهنقشی اساسی و حیاتی در    هاانسان
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مورد    هاانسان تببهالگوریتمی،    گیریم یتصمدر  عدم  و  برابری  منظر  از    های خطر  ض،عی ویژه 
،  هافرضیشپهمراه دارد. بدیهی است که استدالل انسانی همواره در معرض انواع  بهخاصی را  

و  هایریسوگ منطقی  اشتباهات  همین  هامغالطه  بساچه،  و  در    مسئلهست  است  ممکن 
ممکن    یساننو برنامه  (.(Gerards & Xenidis, 2021: 41  بگذاردتأثیر    ها یتمالگور  یسی نو برنامه

های اجتماعی باشند و در نتیجه، پایبند به برخی کلیشه  آمیز وهای تبعیضرادی با نگاهافت  اس
 Zuiderveen)  آمیز را در سیستم الگوریتمی نیز جاسازی و منعکس کنندسوگیری و رفتار تبعیض

Borgesius, 2018: 13).   است ممکن  ناخو   اینان  یا  انواع  خواسته  باشند  هایریسوگ استه    : داشته 
 به تحریف روش پردازش اطالعات منجر شوند، برای مثال   توانندیم  20شناختی   هاییریگسو 

تأیید  بینییشپ  هاییریسوگ از    یساننو برنامه  توانندیم  21و  طرفداری  به سمت   های یدگاهدرا 
مورد   در  خودشان  قبول  سوق    هاییدهپدمورد  اگر    ،دهندجهان  این    ی هادادهحتی  موجود 

را به سمت شناسایی    یسنو برنامه  22واهی   هاییهمبستگشند. سوگیری  با  دهکررا رد    هایدگاهد
سوق   متغیری  دو  بین  سوگیری    دهدیمهمبستگی  ندارند.  یکدیگر  با  ارتباطی  واقع،  در  که 

فردی    شودیمموجب    23کلیشه  بر  بهکه  تکیه  صالحیت    هاییتواناجای  خود،  و  با  شخصی 
به    آن گروه)و با    کندیمبا آن گروه معرفی  ا  ر  ارجاع خود به یک گروه اجتماعی که خودش

هویت   این    ،(دهدیمخودش  همه  کند.  متغیرهایی    سبب   توانندیم  هایریسوگعمل  انتخاب 
و الگوریتم را به سمت تصمیمات خطا و کردهرا ترجمه    هایدهپدشوند که برداشت خاصی از  

 . (Bertail et al., 2019: 10) کنندیمراهنمایی  میزآیض تبع
دیگر عواملی مرتبط با طراحی سیستم   از  25«و »برچسب طبقه   24نحوه تعریف »متغیر هدف«

تحلیل مسئله و ،  توضیح آنکه   . منجر شود   آمیزیض تبع به بروز نتایج    تواند ی م الگوریتمی است که  
هدف )متغیر(   ست. پیش از هر کاری، باید ها یتم ر گو ال ، نخستین مرحله در استفاده از  یزیر برنامه 
افراد   یری کارگ به رای استفاده از الگوریتم توسط یک شرکت یا نهاد عمومی تعیین شود.  ب ی  خاص
و تخلفات، تعیین قیمت محصوالت یا خدمات خاص، کشف   جرائم ، کشف و تعقیب  مدتر ا کار

اجتماعی   های یمه ب ر  د   ر، کشف تقلب محاسبات خط   سازی ینه به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار،  
ا  تجاری، تشخیص  یا سخنان    ارخب یا  اهداف   یز تنفرآمجعلی  از جمله  بیماری،  و تشخیص یک 

 (.(Gerards & Xenidis, 2021: 38 در این زمینه است   شده شناخته 
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یابی به آن پس از مشخص شدن هدف، باید متناسب با آن، بهترین نوع الگوریتم برای دست
ش کهاستفاده  شود  مشخص  باید  الگوریتم    ود.  و   نواتیم را    موردنظر آیا  کارها  جریان  در 

یا باید به   تواندیم  موردنظرالگوریتم    یاطور آهمینفرایندهای پیشین قرار داد یا نه و چگونه،  
رایندهای خودکار متصل شود یا نه و چگونه. یکی از عواملی که باید در  دیگر یا ف هاییتمالگور

فراین گیرد  گیرییمتصمد  این  قرار  توجه  خ  ، مورد  از  که  است  چگ   جیرو این  ونه الگوریتم 
خودکار، گاهی ممکن است    گیرییمتصمدر    ییکارااستفاده خواهد شد. بر این اساس، افزایش  

از    مستلزم هدف    که یدرحالباشد،    یان بنقاعده  های یتمالگوراستفاده  نیازمند   موردنظراگر 
یا  بینییشپ انسان  باشند.   دتواننیمخودآموز    هاییتمالگور  ،باشد  سازییلپروفا  رفتار  مفیدتر 

ا گرفتن  هنگام  نظر  در  نیز  الگور خاص    هاییژگیونتخاب  است.    یتمهر    های یژگیومهم 
که  بدینند،  پذیربینییشپ بسیار    معمولطور  به  یانبن قاعده و  هاشاخص  تمامیترتیب  متغیرها   ،

آماده ز  ا  عنوان بخشی از فرایند توسعه، از پیش تعیین شوند. پسبه  توانندیم  مربوط  هایینهگز
خواهد خور رقم  نتایجی  همان  الگوریتم،  که  شدن  باید   بینییشپد  این،  وجود  با  است.  شده 

مستقل،   طوربه  انندتو ینمند و  انسبتاً خشک و غیرمنعطف  هایتمالگورهوشیار بود که این نوع  
را متغیر  احوال  و  اوضاع  و  پیشنهادهای    شرایط  و  تصمیمات  و  بگیرند  نظر  بهیندر  را  ه  خود 

جدیدی درباره قیمت قابل قبول یا جریمه مناسب    های یهتوصای مثال، پیشنهادها یا  زند. برسا
 شوند. یزیربرنامه دوبارهداف جدید، باید ، برای اههایتمالگورارائه دهند. این 

یک    معمولطور  بهکه    بینندیمموزش  ، آشدهنظارتیادگیری    هاییتمالگوربه همین ترتیب،  
برای  )تغییر کنند    ای ینهزم. در نتیجه، اگر عوامل  کنندظه خاص منعکس  لحک  وضعیت را در ی

و ترجیحات فردی یا رواج استفاده از اصطالحات و اصطالحات خاص در    هاتغییر نظرمثال  
ریع، منسوخ شوند. لی س و خی بدهنداجتماعی(، ممکن است کارایی خود را از دست  یهارسانه

روز شده و اعتبارسنجی شوند و ممکن است  هبپیوسته    طوربه  یدبا  هاییتمالگوربنابراین، چنین  
در   کار  برای    هایینهزمبرای  برعکس،  باشد.  مناسب  کمتر  پویا،  متغیر،    هاییت وضعبسیار 

از   گاهی    است.  ترسب منا  ،کنندیمیادگیری عمیق عمل    براساسپویا که    هاییتمالگوراستفاده 
انواع  ن از  ترکیبی  نیاز باشد  گیرییمتصمبرای    هامتیرالگو یز ممکن است   ,Gerards بهتر مورد 

Xenidis, 2021: 38-39). .) 
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تعلیم    هاییتمالگوردر هر حال،   اتخاذ تصمیمات خاص  برای  ماشین  و    بینندیمیادگیری 
.  کنندیمپیدا    هادادهعه  ا در مجمو همبستگی ر  ،سازندیمدر نتیجه یادگیری  مدلی که    براساس 

کار  هبیک سیستم هوش مصنوعی را برای یافتن کارمندان »خوب«    خواهدیم  شرکتی  برای مثال
طبقه چه باید   یهاچسب برعبارت دیگر،  به؟  شودیم؛ چگونه یک کارمند خوب تعریف  یردگ 

در کار   که هرگز  ؟ یا کسیفروشدیمباشد؟ آیا کارمندی خوب است که محصوالت بیشتری را  
برخی  یشترین ساعت حضور در محل کار را دارد؟  ب   کهتأخیر ندارد؟ آیا کارمندی خوب است  

م یا بیش نامطلوبی بر طبقات یا  طبقه ممکن است تأثیرات ک   ی هابرچسب از متغیرهای هدف و  
گی  در مرکز شهر زند  ندرتبهفرض کنید افراد فقیر    خاصی داشته باشند. برای مثال  یها گروه

افراد    به محل کار خود سفر کنند. بنابراین، دنسیو باید بیشتر از سایر کارکنان برای به ر کنندیم
ترافیبهفقیر   مشکالت  وسایل  دلیل  در  موجود  مشکالت  یا  از    ونقلحملکی  دیرتر  عمومی 

حاضر   کار  محل  در  شرکت  شوندیمسایرین  این  »  تواندیم.  کارش    ندرتبهبرچسب  برای 
خوب  دکنیمتأخیر   کارمند  انتخاب  برای  را  د  کاربه«  حال  افرادمو ر  ببرد.  سابقه   رد  دارای 

که  مها فقیر   طوربهجرت  زندگی    ندمعمول،  کارشان  محل  از  دورتر    نشین یهحاش)  کنندیمو 
برچسب طبقه   انتخاب  این  مهاجرت( حتی    شودیم  سبب هستند(،  )دارای سابقه  افراد مذکور 

وند و در نش ی  وان کارمند خوب شناسایعنبهکنان بهتر باشند،  گر کار از دی   هاجنبهاگر در سایر  
تبع اینکه یک سازمان چگونه متغیرهای    طوربه یض و آسیب قرار گیرند.  معرض  کلی، حسب 
و   کند  یهابرچسب هدف  تعریف  را  مصنوعی    تواندیمتبعیض    ،طبقه  هوش  سیستم  یک  از 
 .(Zuiderveen Borgesius, 2018: 11)  ناشی شود

 می  یت ورالگ یها ستم یسبه   هاداده عوامل مرتبط با ورودی . 2-2
  ی ها دادهکه این فرایندها به    کنندیماستفاده    اییچیدهپالگوریتمی از فرایندهای    هاییستمس

خاص و کنار گذاشتن سایر    یهادادهتصمیم برای استفاده از  به همین دلیل،  دارند.    یازنورودی  
دلیل  بهده  فاستمورد ا  یهادادهگاهی  .  منجر شود  آمیزیضتبع  هاییوجخربه    تواندیم  یز ن  هاداده

بودن   ناقص  یا  داشت  توانندینمناکافی  را  گروه  یا  طبقه  یک  اعضای  همه  و  نمایندگی  باشند  ه 
برای  زمانی با سایر عوامل  ترکیب  در  نتایج    روند،کار میبهکلی    گیری یجهنتکه   آمیزیضتبعبه 
به شوندیممنجر   یعنی  گ   درباره که    شوندیممنجر    تصمیماتی  ؛  افراد  از    ، شود یم  تهرفگروهی 
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افراد آن گروه در نظر گرفته شود. در نتیجه، با افرادی که مستحق یک    یهاتفاوتبدون اینکه  
 .شودیمتصمیم هستند و افرادی که مستحق آن نیستند، یکسان رفتار 

بودن   ناکافی  برای  است  ممکن  مختلفی  یادگیری   منظور به   شده ی آورجمع   ی هاداده دالیل 
داش وجود  مصنوعی  که ب  ته هوش  است  این  دلیل  یک  طبقه،   اشد.  یا  گروه  یک  در  داخل  افراد 

حضور نداشته باشند یا حضور کمتری داشته   هاداده ممکن است آگاهانه یا ناخواسته در مجموعه  
که    مثال   برای باشند.   باشند  مراقب  بسیار  است  ممکن  افراد  اط برخی  مورد العات چه  در  را  ی 

منتشر افشای    ها آن و احتیاط    د نن ک ی م   خودشان در فضای عمومی  به   ی هاداده در عدم  شخصی، 
مجموعه    ها آن   ی ها داده   نبود  استفاده    ی ها داده در  منجر   های یستم سمورد  مصنوعی  هوش 
. (International Working Group on Data Protection in Telecommunications, 2018, para. 30)شود

اگر   مواردی،  منابع  وجست طریق  ز  ا   یاددهنده   ی هاداده در چنین  در  تأمین   ی ها داده جو  موجود 
 یها تفاوت و    ها ژگی ی و این افراد در منابع مذکور،    ی ها داده در دسترس نبودن    سبب به   ، شده باشد 

موجود   ی اه داده   براساس تصمیماتی که    کهی درحال   ، در یادگیری لحاظ نخواهد شد   ها آن خاص  
 بد. یا م  نیز تعمی   ها آن ممکن است به    ، شود ی م گرفته  

  ها یت فعالمربوط به   یهادادهکه  هایییفناوردلیل دیگر این است که افرادی ممکن است به 
تولید   را  رفتارهایشان  دسترس  کند  میو  در  قرار    هاییستمسو  مصنوعی  ، دهدیمهوش 

نتیجه،   در  باشند.  نداشته  تسلط  یا  به    یهادهاددسترسی  لحاظ    هاگیرییمتصمدر    هاآنمربوط 
که در صورت استفاده از    یا دادهافراد فقیر ممکن است در یک مجموعه    . برای مثالدشو ینم

آیفون   همراه  تلفن  باشند.  شودیم  یآورجمعگوشی  داشته  کمتری  از  ، حضور  برنامه  استفاده 
شکار کرده است. این برنامه،  آلشی را  چنین چاآمریکا  شهر بوستون  در   Street Bump کاربردی

کارب برنامه  از  ی  ردیک  که  است  هوشمند  تلفن  بستر  برای    اسپییجمانند    هایییژگیودر 
شرایط   مشکالت  گزارش  مراجع    هاجادهو  جمله    ربط یذبه  . کندیماستفاده    هایشهرداراز 

، مشکالت است راد ثروتمند  هوشمند در بین افراد فقیر کمتر از اف   یهاتلفنتعداد کاربران    چون
و در نتیجه، بودجه کمتری نیز برای رفع    شوندیمگزارش  یر کمتر  فقد  مورد استفاده افرا  یهاراه
د اصالح درصد  که  کنندیممقامات اعالم  با کشف این چالش،  .  یابدیمختصاص  امشکالت  آن  
 .  (Zuiderveen Borgesius, 2018: 12) هستند هاداده یآورجمعدر  اشکاالت این
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 هاداده   کننده ی آور جمع کمتر مورد توجه   ی ا ه د ا دافرادی ممکن است به دالیلی از نظر   همچنین 
 ( بگیرند  مثال  قرار  د برای  است  و ممکن  نباشند(  خاص  اقتصادی  طبقه  یک  درج   ر  عدم  به 

به هر حال، چنانچه مجموعه  منجر  مربوط    ی هاداده در مجموعه    ها آن اطالعات    یها داده شود. 
بورو  نباشد دی  جمعیت  یک  کل  نماینده  مدل،  یک  نتایج   ،ه   یهاگروه که    شودی م جر  من ی  به 

در یک برنامه کاربردی مربوط به   مثال  برای .  دهد ی م دیگر ترجیح    یها گروه به    خاصی را نسبت 
اینترنتی )مانند اوبر و اسنپ(   هوشمند   ی هاتلفن سرعت فقط از افرادی که    یها داده اگر  تاکسی 

برا  ی ورآ جمع دارند   به احتمال زیاد  نتایج سیستم  تراکم م ج   ی شده باشد، دقت  با  عیت ثروتمند 
 ،است   یین پا هوشمند    ی ها تلفن هوشمند، بیشتر و در مناطق فقیرنشین که تراکم    ی ها تلفن باالی  

 هاآن ، دسترسی  موردنظر جمعیت    یها داده کمتر خواهد بود. به هر حال، میزان در دسترس بودن  
مش و  فناوری  گوناگون    ها آن کت  اربه  دالیل  به  دیجیتال،  اکوسیستم  به ج   ازدر  موانع   سبب مله 

زبانی،   اجتماعی، ساختاری و  این عوامل، حضور چشمگیری    طور به اقتصادی،  متفاوت است و 
. دهدی م أثیر قرار  مورد استفاده در تصمیمات الگوریتمی را قویًا تحت ت   ی ها داده در مجموعه  ها آن 

جمعیت را بیشتر   ی ها وه رگ   برخی از  ی ها داده   تواند ی م   ،گیرد د توجه کافی قرار ن این نکته اگر مور 
را کمتر از حد تناسب و در نتیجه، الگوهای   هاگروه برخی    ی هاداده از حد متناسب نشان دهد و  

 . (Ko¨chling & Claus Wehner, 2020: 800-801)موجود را تقویت کند   آمیز یض تبع 

نیز ناکافی بودن   انتخاب روش  یاد  یهادهداگاهی  فاده از تاسو    یریگ نمونهدهنده، ناشی از 
است.    یهاداده اگر  جرائم  یهاداده  یآورجمعهنگام    مثال  برایموجود  از    هاداده،  یکی  از 

به را  بیشتری  افراد  گذشته  در  که  گرفته شود  پلیس  بازداشت    سبب واحدهای  مهاجرت  سابقه 
است  به    زآمییضتبع  شکبی  هانمونه  ،کرده  را  خود  توجه  پلیس  اگر  بود.    ی هاگروهخواهند 

و    میقو  باشد  یهاهمحلخاص  کرده  معطوف  پلیس    ،خاص  سوابق  زیاد،  احتمال    طور بهبه 
و سیستمی که با چنین    حد نشان خواهد دادازرا بیش  هامحلهو    هاگروهآن    یهاداده،  مندنظام 
ببیند  ییهاداده بیشتر مرتکب  افرایاد خواهد گرفت که مثالً    ،آموزش  د دارای سابقه مهاجرت، 

  ، استفاده شود  بینییشپ  یهامدلمغرضانه برای آموزش    یهادادهدر واقع، اگر از  .  شوندیمجرم  
به    هایریسوگ همان    هامدل  پلیس  کنید  فرض  کرد.  خواهند  بازتولید  مهاجران    یامحلهرا  که 

این محله از نظر آمار ارتکاب جرم در    کهیدرحال  ،دهدیمحساسیت بیشتری نشان    ،یادی داردز
قرار متوسط  محله  ارد  سطح  آن  در  پلیس  که  است  بدیهی  به    جرائمد.  نسبت  را  بیشتری 
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جرم بیشتری در آن محله واقع    دهدیمآنجا که این اعداد نشان  . ازکندیمدیگر ثبت    یهامحله
و آن   افتدیماتفاق  شود که پس جرم بیشتری در آن محله    گیرییجهنتشده است و ممکن است  

است  یز خجرممحله   ممکن  حتی  پلیعدت  است؛  نیروهای  کند اد  پیدا  افزایش  آنجا  در    س 
(Zuiderveen Borgesius, 2018: 11) . 

نیز   نتایج    ی ورود   ی ها داده بودن    ز ی آم ض ی تبع گاهی  واقع،  شود ی م منجر    ز ی آم ض ی تبع به  در  در  . 
از   استفاده  ماشین،    ز آمی یض تبع یاددهنده    ی ها داده صورت  یادگیری  هوش    گیری یم تصم برای 

برخی  داشته باشد.    در پی مختلف    ی ها گروه نسبت به افراد یا    آمیز یض تبع نتایج    ند ا تو ی م مصنوعی نیز  
این  یاددهنده    ی ها داده از   باشند.  ذاتی  سوگیری  حاوی  است  این  ،  ها داده ممکن  از    حیث گاهی 

، حتی اگر  هایی یت وضع . در چنین  اند شده ناشی    ها انسان   آمیز یض تبع سوگیری دارند که از تصمیمات  
انتخاب    ی ا ه تالش  در  سوگیری  هرگونه  از  پیشگیری  برای    ها داده ،  د گیر انجام    ها داده آگاهانه 

صورت رسمی و  به اجتماعی  های یت واقع ر بستر  خواهند بود که د   هایی یری سوگ انواع    کننده منعکس 
در   یا  جوامع  این  در  دارند.  وجود  نحو  به الگوریتمی    های یستم س ،  چنینی ین ا   های ینه م ز غیررسمی 

 Cofone, 2019: 1404-1406; International)   را بازتولید خواهند کرد  آمیز یض تبع نتایج    یری ناپذ اب تن اج 

.2018, para. 32) Working Group on Data Protection in Telecommunications, .   مثال چنین    برای 
  زیادی  اد عد . این دانشکده با ت دانشکده پزشکی در انگلیس واقع شد در یک    1980تبعیضی در دهه  

یک برنامه    بنابراین   ؛ را نداشت   ها آن اجه شد که ظرفیت پذیرش همه  پزشکی مو   ی ها رشته متقاضی  
به    ای یانه را  کمک  کرد.    ی ساز مرتب برای  ایجاد  برنامه    ی ها داده تقاضاها  ،  ای یانه را یاددهنده 

متقاضیا   ی ها پرونده  در  پذیرش  م   ی ها سال ن  که  بود  انتخا قبل  افراد  توسط  .  شدند ی م ب  تقاضیان 
برنامه    ی ها داده  به  مطلوب    ای یانه را یاددهنده،  با خروجی  ورودی(  )داده  ویژگی  کدام  که  داد  یاد 

بازتولید کرد.    شده یرفته پذ )  انتخاب را  رایانه آن سیستم  ها  بعد در دانشکده پزشکی( ارتباط دارد و 
شده    قائل تبعیض    ، دارند ت  جر ، علیه زنان و افرادی که سابقه مها ای یانه را برنامه  معلوم شد که این  

افرادی که دانشجویان    ، گرفته شده بود   ها سال یاددهنده از آن    ی ها داده که    یی ها سال است. ظاهرًا در  
انتخاب   ز   ، کردند ی م را  به  داشتند نسبت  مهاجرت  سابقه  که  افرادی  و  .  اند داشته سوگیری    ، نان 

بلکه صرفًا   ، نبود  وگیری جدیدی س  وی »این برنامه حا   ، که مجله پزشکی انگلیس متذکر شد طور همان 
   . )Zuiderveen Borgesius, 2018: 11(موارد موجود در سیستم بود«   کننده منعکس 
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بر »استخدام افراد متناسب با فرهنگ    هاشرکت   کهیهنگام  دهدمینشان    تحقیقات  همچنین
در   تأشغلی    یهاروالشرکت«  فعلی  کنندی مید  ک خود  فرهنگ  اگر    ک ی  اسبراس   اغلب   هاآن ، 

الگوی نادرست   دنتوانیماشد، ناخواسته  مجموعه خاص و محدودی از تجربیات شکل گرفته ب
که در درجه اول مردان جوان سفیدپوست    یمحل کار  در  مثالبرای  استخدام را تداوم بخشند.  

کار اساساًمشغول  که  الگوریتمی  سیستم  یک  آن  ند،  فرهنگ  با  متناسب  استخدام  محل   برای 
 ،(اندازچشمیر اهداف استخدام، مانند تنوع تجربه و  فتن سا دون در نظر گر)بت  طراحی شده اس

را   سفیدپوست  جوان  مردان  بیشتر  استخدام  موجود،  فرهنگ  با  سازگاری  برای  است  ممکن 
 (.Executive Office of the President, 2016: 8-10) توصیه کند

 راهکارهای مقابله با تبعیض الگوریتمی   .3
قبه از  اموظف  هادولت کلی،  ه  اعدعنوان  تبعیض،  کردن  ممنوع  سو، خودشان  یکند ضمن 

نشوند و از سوی دیگر، مانع از چنین رفتارهایی از سوی بخش    آمیزیضتبعمرتکب رفتارهای  
پیچی  هاییضتبعخصوصی شوند.   عین حال  در  و  مصادیق جدید  رفتارهای  الگوریتمی  از  ده 

، راهکارهای قانونی برای  هاآنادیق و علل  ی مصسایشناباید ضمن    ها دولت ند که  آمیزیض تبع
کنند. تحقق این هدف، نیازمند ابتکارهای قانونی، اداری و قضایی    بینییشپنیز  را    هاآنمقابله با  

منطق  که  ر حدی  باید د  را  هاآن  ،ا تبعیض وجود دارداگر قوانینی برای مقابله ب  رو ینازااست.  
الگوریتمی نیز    هاییض تبعکه شامل    ردنحوی تفسیر ک به   ،ددهیمحقوقی و اصول تفسیر اجازه  

قانونی مربوط به مقابله با    ی خألهاباید    ،شوند و اگر احکام قانونی خاصی در این باره ندارند
 . ردبا تصویب احکام قانونی متناسب برطرف ک  تبعیض رااین نوع 

د. قانون  جود دارض وبعیدر ممنوعیت ت  یمختلفران، قوانین و مقررات  حقوقی ایدر نظام  
رفع  »  ( قانون اساسی،9)بند    3اساسی، در اصول متعددی به این ممنوعیت تصریح دارد. اصل  

عادال امکانات  ایجاد  و  ناروا  زمینهتبعیضات  تمام  در  همه  برای  معنوینه  و  مادی  از های  را   »
ا برشمرده  از حقوق  واتمسا  19اصل    ست. همچنین دروظایف دولت  در و    در برخورداری 

 کرده است.   بینییشپرا  در برخورداری از حمایت قانون همه مردم مساواتنیز  20اصل 
( »تبعیض یا اعمال غرض در  1372)مصوب    ریقانون رسیدگی به تخلفات ادا  8ماده    2بند  

اشخاص به  نسبت  مقررات  و  قوانین  مصادرا  «  اجرای  تخلفاز  است.  یق  دانسته  اداری  ات 
)مصوب   حقوق شهروندی در نظام اداری  عالی اداری با عنوانای  شورمصوبه    5ماده    همچنین
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ندها و  یا ، فرهانظام تبعیض در    ق حق مصون بودن ازیمصاددر مقام بیان    (، موارد زیر را 1395
  : مقرر کرده است  تصمیمات اداری

برای ارائه خدمات خود    یاشدهاعالمرویه مشخص و    ویند  افراجرایی باید    یهادستگاه.  1
 ؛ن رعایت کنندایکسان نسبت به همه مراجع طوربهاشند و آن را ه باشتد

کارکنان    .2 و  و    ی ها دستگاهمدیران  تصمیمات  باید  به   هایاقدام اجرایی  مستند  را  خود 
در اجرای قوانین و    تبعیض یا اعمال سلیقه  هرگونهقوانین و مقررات مربوط انجام دهند و از  

  ورزند؛ررات اجتناب مق
اعمال  اجر  یهادستگاه  نانکارک .  3 در  باید  سطوح  همه  در  اختیارات    هایت صالحایی  و 

خود   تبعیض  هایت صالحاحراز    ماننداداری  بدون  آن  نظایر  و  مجوزها  صدور  نیرو،  جذب   ،
 .عمل کنند

وجود از  هاییت ممنوعاین    با  استفاده  اینکه  با  و  حال الگو   هاییستمس   قانونی  در  ریتمی 
الگوریتمی مشاهده    هاییضتبعر زمینه چگونگی مقابله  اصی در خدبیمصوبه یا ت  ،شیوع است 

)مصوب  .  شودینم الکترونیک  تجارت  از  (  1382قانون  حمایت  بر  ناظر  قانون  تنها  که  نیز 
ی، قوانینی  چنین وضعیت  برای این منظور کارایی ندارد. در  ،است شخصی در کشور م  یهاداده

ی که در بخش عمومی  هایدر برابر مصوبات و اقدام  نندتوایم  ،اندکردهکه از مطلق تبعیض منع  
استناد    ،نداالگوریتمی  هاییض تبع  منشأ باشندقابلیت  این   ،داشته  به  توجه خاص  اما ضرورت 

و این الگوریتمی در بخش خصوصی از قلمر  هاییض تبعاوالً    زیرا  ،کنندینمموضوع را منتفی  
مذکور چه    هاییضتبع  منشأ  هاییهرو و    هاداماق  و ثانیاً پیشگیری از  مانندیمخارج    هانظارت

در بخش خصوصی از سوی    ،در بخش عمومی و چه  باید  که  مقررات خاصی است  مستلزم 
این   در  تصویب شود.  اسالمی  شورای  مجلس  یا  مجازی  فضای  عالی  مانند شورای  نهادهایی 

 قابل استفاده باشد.  تواندیمایر کشورها نیز میان، راهکارهای س 
با  را  خاصی  ی  رهاراهکا مقابله  برای  کشورها  برخی    کار بهتمی  الگوری  هاییضتبعکه 

کرد  توانیم  ،اندبرده تقسیم  دسته  چند  الگوریتمی    :به  تصمیمات  از  استفاده  کلی  ممنوعیت 
انواع بین  تمایز  آلمان(،  )مانند  موردی  استثناهای  با  خودکار    گیرییمتصم  خودکار  الگوریتمی 

مشر فرانسه(،  الگورکردوط  )مانند  تصمیم  نوع  هر  خاص  ن  ضوابط  رعایت  به  خودکار  یتمی 
چگونگی اتخاذ تصمیمات مذکور برای عموم جامعه )مانند کانادا   یسازشفاف)مانند بریتانیا(،  
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به    توانیم  ز جمله اینکهصورت داد؛ ا  توانیمرا با معیار دیگری نیز    بندیدستهو آمریکا(. این  
مب قوانیراهکارهای  بر  حتنی  از  ماین  و    یهادادهت  اروپایی(  کشورهایی  مورد  )در  شخصی 

 کرد.  یبنددستهراهکار تصویب قوانین و مقررات خاص )کانادا و آمریکا(، 
 منع کلی تصمیمات الگوریتمی خودکار با استثناهای بخشی    .3-1

ا  22به موجب ماده   اروپا )مقررات عمومی  این  (2016تحادیه  باید  ، شخص موضوع داده 
موضوع  داشرا  حق   که  باشد  جمله    هایگیرییم تصمته  از  خودکار،  پردازش  بر  مبتنی  صرفاً 
وی  چشمگیری    طوربهنحو مشابهی  بهیا    کندیم، که آثار حقوقی برای وی ایجاد  سازییلپروفا

سه مورد و در ماده قرار نگیرد. استثناهای این قاعده کلی نیز در    ،26دهد ی متحت تأثیر قرار    را
   :مذکور آمده است 

 ؛ . تصمیم برای انعقاد یا اجرای قرارداد بین شخص موضوع داده و کنترلگر داده ضروری باشد 1
را    یمناسب  یرتدابو    . به موجب قانون اتحادیه یا کشور عضوی که کنترلگر تابع آن است 2

 ه مقرر کرده مجاز باشد؛ و منافع مشروع شخص موضوع داد ها یآزادحقوق و   برای حفاظت از
 . براساس رضایت صریح موضوع داده باشد. 3

صورتی   در  تنها  خودکار  شخص   یها داده  براساس  تواندیمتصمیمات  که  باشد  حساس 
منافع    رضایت داده باشد یا پردازش به دالیل  ها دادهبرای پردازش این    صراحتبهموضوع داده  

تدابی و  باشد  ضروری  مالحظه،  قابل  و  عمومی  حقوق  از  حفاظت  برای  مناسب    های یآزادر 
 شخص موضوع داده و منافع مشروع اتخاذ شده باشند. 

   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364918303753-cit_60نلماآدر
بر استثناهای مقر در ماده مذکور، عالوه  27ها دادهقانون فدرال حمایت از    38موجب ماده  به
 ،اینکه موضوع تصمیمات صرفاً مبتنی بر پردازش خودکار قرار نگیرند  در خصوصراد  حق اف 

ارائه زمینه  اعمال    در  بیمه  قرارداد  موجب  به  این  شودینمخدمات  البته  دو    مسئله .  در  فقط 
ازشی پاسخ مثبت دریافت  که شخص موضوع داده از چنین پردصورتیدر  :صورت مجاز است 

، تصمیم خودکار فقط با رعایت  مثال عدم ارائه خدمات(  برایاشد )( و اگر پاسخ منفی ب1کند )
 (: 2زیر مجاز خواهد بود ) موارد

 و اگر  باشد درمان  الزحمهحقپرداخت  در زمینه آورالزام بر قواعد مبتنی  .1
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بیر مناسبی را برای  کامل، تدا  طوربهدر صورت عدم پذیرش درخواست  28کنترلگر  .2
از اعالم  پیشو این تدابیر را حداکثر  ندک ضوع داده اتخاذ  حمایت از منافع قانونی شخص مو 

  :از اندعبارتعدم پذیرش کامل درخواست شخص موضوع داده، به او اطالع دهد. این تدابیر 
 ؛(گیرییمتصمبرای مداخله انسانی )در  ( حق درخواست از کنترلگر1
 ؛ اجع به تصمیم(نظر از سوی شخص موضوع داده )ر ( حق اعالم2
 .حق اعتراض به تصمیم( 3
تصمیم    .  3 را   ی هاداده  براساساگر  و خاصی  مناسب  تدابیر  باید  کنترلگر  باشد،  سالمت 

 مقررات اتحادیه اروپا، اتخاذ کند.  22برای حفاظت از منافع شخص موضوع داده مطابق با ماده 
در مور مهم  نکته  دو  پردازش خو بنابراین  فدرا  یهادادهدکار  د  قانون  به موجب  ل شخص 

از   نخست،    هادادهحمایت  که  است  صورت   گیری یمتصم  هاییهرواین  در  فقط    خودکار 
مناسب همراه باشند و نه    های ینتضمشدن درخواست شخص موضوع داده، باید با  نبرآورده  

درخواست   تأیید  فرض  محدوددر  از  است  عبارت  دیگر  نکته  اختیارمشتری.  تخییری  ایت  ت 
درمان را    هایینههز جبران    آورالزامقواعد  باید  ،  طراحی الگوریتمهنگام  معنا که  بدین  ،کنترلگر

 رعایت کنند. 
 الگوریتمی خودکار   یری گم یتصمتمایز بین انواع   .3-2

  ها پرونده، هادادهپردازش  در خصوص 1978ششم ژانویه   17-78قانون شماره در فرانسه، »
مختلف،    29«هایآزادو   فرض  سه  گرفتن  نظر  در  تنظیم    ریگییمتصمبا  را  :  کند یمخودکار 

قضایی  گیرییم تصم زمینه  در  و  30خودکار  خودکار  تصمیم  سایر  نیمه،  و  اداری  خودکار 
 .(Malgieri, 2019: 13) تصمیمات خودکار دارای آثار حقوقی یا تأثیرات مهم بر افراد

م  موجب  به  قضایی  تصمیمات  مورد  در  47اده  در  مذکور،  پردازش  صورتیقانون  که 
ارزیابی    میالگوریت برای  تصمی  یهاجنبهخودکار  شود،  گرفته  نظر  در  یا  شخصیتی  م خودکار 

 31خودکار، کالً ممنوع است. نیمه
  قائل خودکار تمایز  نیمهبین تصمیمات خودکار و    32همین ماده، در مورد تصمیمات اداری

خودکار کامالً  تصمیمات  است.  دیگر    یخواهپژوهشدر    شده  انواع  است.  ممنوع  اداری 
 ند:ل یا جزئی خودکار باشد، با رعایت شرایط زیر مجازکام طور بهیمات اداری، حتی اگر  صمت

 حساس نباشند؛ یهادادهالف( شامل 
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 ؛ب( فرایندهای اداری را محترم بشمارند
/  باید حا   ،ج( تصمیمی که براساس پردازش الگوریتمی اتخاذ شده باشد وی یک اطالعیه 

 ؛ نین امری مطلع کندچ تذکری باشد که شخص مربوط را از
اصلی اجرای آن را به    هاییژگیوو    هادادهد( اداره مربوط، قواعد تعریف پردازش خودکار  

 ؛کند شخص مربوط در صورت درخواست او اعالم
و   الگوریتمی  پردازش  بر  خود  کنترل  کنترلگر،  کن   ی ها توسعه ه(  تضمین  را  با  آن  بتواند  تا  د 

 را به شخص مربوط توضیح دهد.   ه گرفت انجام ی پردازش  نگ قابل فهم، چگو صورت  به جزئیات و  
در مورد تصمیمات بخش خصوصی نیز هر تصمیمی که آثار حقوقی در مورد یک شخص  

، صرفاً براساس پردازش خودکار  33نحو معناداری وی را تحت تأثیر قرار دهدبهداشته باشد یا  
 مگر در موارد زیر:  ،ذ نیست خا، قابل اتسازییلپروفاجمله بر مبنای  شخصی، از یهاداده

 و  مقررات اتحادیه اروپا 22. موارد مذکور در ماده 1
پردازش  به  .2 تعریف  قواعد  که  استثنای    هاییژگیو و    هادادهشرطی  به  آن  اجرای  اصلی 

درخ به  قوانین،  حمایت  مورد  کنتاسرار  توسط  و  مربوط  شخص  او  واست  به  اطالعات  رلگر 
 اعالم شود.

خاصی حکم  به  د  همچنین  که  دارد  وجود  آموزش  زمینه  در  خودکار  تصمیمات  مورد  ر 
در کد آموزش( هر ساله، در پایان آیین ملی    ذکرشدهموجب آن، کمیته اخالق و علمی خاص )

ر  نامثبت پیش   گزارشی  دسامبر،  از  قبل  و  و  آیین  این  مورد  در  پارلمان  به  بررسی    یهایهروا 
کمیته ممکن است به همین مناسبت پیشنهادی را   د.آموزش عالی ارائه کن  مؤسسات  یهابرنامه

 . ( Malgieri, 2019: 14) برای بهبود شفافیت این آیین ارائه دهد

ات  22در مقام مقایسه با مفاد ماده   خودکار از    گیری یم تصمحادیه اروپا، ممنوعیت  مقررات 
ت به  فقط  اعمال،  قلمرو  حقوقینظر  آثار  دارای  که  شخص   بهمشا  طوربهیا   نداصمیماتی  بر 

دارند تأثیر  داده  ماده  شودینممحدود    ،موضوع  در  توجه    شایان  تأثیرات به    یااشارههیچ    47. 
. بر این اساس،  موردنظر است بلکه هر نوع »تأثیر معنادار«    ،شودینمحقوقی    تأثیراتابه« با  »مش

که   انشان  تأثیراتتصمیماتی  مقررات  به  باید  نیز  نباشد  مهم  حقوقی«  »آثار    گیری یم صمتدازه 
 22مشابه« که در ماده    طوربهیت کنند. کلمه »قانون فرانسه را رعا  47خودکار مذکور در ماده  

اروپا اتحادیه  رفته،هب مقررات  از    یاگستردهبحث   کار  بودن  مصون  حق  قلمرو  مورد  در  را 
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است.   زده  دامن  روی  رسدیمر  نظبهتصمیمات خودکار  فرانسه  قانون  را ککه  موسع  تفسیر    رد 
«،  معنادارار و تولید »تأثیر  ک خود   گیرییمتصم  هرگونهم کرده تا در  نترلگرها را ملزک ذیرفته و  پ

 خاصی را رعایت کنند. هایین تضم
برای تصمیمات قضایی است    هایت محدود  ینترسخت در مورد درجات مختلف حمایت،  

اف  یهاجنبهکه   ارزیشخصیتی  را  احتکنندیمابی  راد  فرانسوی  قانونگذار    گیری یمتصمالً  ما. 
افراد،   بر  بیشتر  احتمالی  تأثیرات  نظر  از  را  سایر    ترحساسقضایی  البته داندیم  هاینهزماز   .

قضایی   پردازش    تواندینمتصمیمات  بر  یا  ک مبتنی  ارزیابی  ک باشد    اریک خود نیمهامالً  برای  ه 
نظر  یهاجنبه در  که    شخصیتی  خودکار  تصمیمات  دیگر  انواع  است.  شده  آثار داگرفته  رای 

هستنداحقوقی ممنوع  نیز  انجام    ،ند  قراردادی  اهداف  برای  اینکه  باشند و شخص  ه  گرفتمگر 
تأثی اینکه  یا  اظهارات را داشته باشد  ارائه  امکان  ر مثبت )موافقت( بر درخواست  موضوع داده 

باشند.   داشته  داده  موضوع  )ارزیابی  عبابهشخص  قضایی  تصمیمات  بین  تمایز  دیگر،  رت 
سال    یهاهجنب دوازده  تصمیمات  سایر  و  تصویب   پیششخصیتی(  اروپا از  اتحادیه   مقررات 

قرار دارند و برای    هایت محدودپذیرفته شده بود. تصمیمات اداری در سطح دوم از نظر شدت  
فرانسویان این است که  کمتری وجود دارد. نگرانی سنتی    هاییت محدودتصمیمات خصوصی  

  ساز مشکل  بسا چهی ادارات دولتی، دارای تأثیرات ناخواسته و  سوشخصی از    یهادادهپردازش  
بای  اداره  افراد داشته باشد و  اداری یعنی  برای  به اصول سختگیرانه حقوق  برابری، طرفییبد   ،

بگذارد.   احترام  تبعیض  عدم  و  بودن  لزو  کهیدرحالقانونی  الزاماتی  بخش چنین  مورد  در  ماً 
 .(Malgieri, 2019: 16) خصوصی وجود ندارد

 مشروط کردن تصمیمات الگوریتمی خودکار به رعایت ضوابط خاص    . 3-3
از  ق حمایت  مصوب    یهادادهانون  به    201834انگلستان  نسبت  متفاوتی  کامالً  رویکرد 
ماده    گیرییم تصم دارد.  ماده    14خودکار  استثناهای  قانون،  را  مقررا 22این  اروپا  اتحادیه  ت 

تصمیماتی  و  مهم«  نیستند  را   »تصمیمات  مذکور  ماده  مشمول  مهم«   ، که  تصمیمات  »در حکم 
به هر کنترلگر  شرایط خاصی مجاز اعالم کرده است. قانون مذکور  در را    هر دو نوع  انسته ود

اجازه   نوع    دهدیمداده  هر  ز  گیرییم تصمتا  کلی  الزامات  رعایت  به  مشروط  را   یرخودکار 
 :صورت دهد
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در    .1 باید  بهمان  ز   ترینیعسرکنترلگر  کتباً  که    ممکن،  دهد  اطالع  داده  موضوع  شخص 
 تصمیمی صرفاً براساس پردازش خودکار گرفته شده است، و 

ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اطالعیه از کنترلگر بخواهد تا یا    تواندیمموضوع داده    .2
یا تصم  یدنظرتجد  گیرییم تصمدر   برکند  کار  پردازش خود  یم جدیدی بگیرد که صرفاً مبتنی 

 :بدون تأخیر باید -، کنترلگر نباشد. درصورتی که موضوع داده این درخواست را انجام دهد
جمله  1 از  را  درخواست  داده    شدهارائهاطالعات    هرگونه.  موضوع  شخص  مورد  توسط 

 توجه قرار دهد، 
با  2 و  کند  اعمال  را  درخواست  به    یرساناطالع.  ازکتبی  را  او  و  داده   های اقدام  موضوع 

 برای رعایت درخواست و نتیجه مطابقت با درخواست آگاه کند. هگرفتنجاما
مورد   موظف    هایینتضمدر  را  کنترلگر  آلمان،  قانون  مانند  انگلستان  قانون  نیز  خاص 

بر  افزونه است. رفاً براساس پردازش خودکار گرفته شدتا کتباً مطلع کند که تصمیمی ص داندیم
  گیری یمتصماز کنترلگر بخواهد در    تواندیماو    ،دیگر است مین  این، موضوع داده دارای دو تض

 تجدیدنظر کند یا تصمیم جدیدی بگیرد که فقط مبتنی بر پردازش خودکار نباشد.
فهرست با  این حقوق  بند    هایینتضم  ظاهراً  در  اروپا  22ماده    3مقرر  اتحادیه   مقررات 

به  )اعترا اگیرییمتصمض  مداخله  و  دیدگاه خود  بیان  هیچ  نسان،  واقع،  در  است.  متفاوت  ی( 
صورت  به  اخذشدهاشاره مستقیمی به حق دریافت اطالعات یا درخواست توضیح از تصمیمات  

، وجود ندارد. است   شده  ذکر مقررات اتحادیه اروپا  71که در بند    ق الگوریتمخودکار یا از منط
ضمنی    طوربهآن(    شیدنند حق اعتراض به تصمیم )یا به چالش ک ان معتقدبا وجود این، مفسر

حق    رد. همچنیناز کنترلگر وجود دا  گیرییم تصمدر    یدنظرتجدو بالمالزمه با حق درخواست  
دستیابی به مداخله انسانی در ضمن حق درخواست تصمیم جدید که صرفاً مبتنی بر پردازش  

ود  بیان نظر خ  در خصوصر مورد حق شخص موضوع داده  قرار دارد. د  ،خودکار مبتنی نباشد
ی کند«، از جمله هرگونه  »کنترلگر داده باید درخواست را بررس آن را از این الزام که توانیمیز ن

استنباط کرد. بر این اساس، شخص   ،توسط موضوع داده را که مربوط باشد  شدهارائهاطالعات  
  بلکه حق ارائه اطالعاتی را دارد که ممکن   ، دیدحق درخواست تصمیم ج  تنهانهموضوع داده  

 برای تجدیدنظر در تصمیم اول قابل استفاده باشد. است 
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انگلستان جایگزینی مشخص برای   ی ها داده قانون حمایت از    رسد ی منظر  به خالصه،    طور به 
ضوع به شخص مو   ی رسان اطالع : الف(  دهد ی م ارائه توضیح از الگوریتم بر مبنای سه مرحله ارائه  

 مطابقت با درخواست فردی. ل و نتیجه مراحداده، ب( درخواست موضوع داده و ج( توضیح  
 شفافیت و پاسخگویی الگوریتمی )کانادا و آمریکا(  .3-4

از سوی برخی   آمریکا برای    هادولت راهکار دیگری که  کانادا و  کردن   مندقاعدهاز جمله 
وش، سخگویی الگوریتمی است. در این رشفافیت و پا  ،خودکار دنبال شده است   گیرییم تصم

فعالیت    گریمتنظدهای  نها  یهانظارت بر  عمومی  نظارت  موازات    گیری یمتصم  هاییستمسبه 
 .شود یمالگوریتمی، تأمین و اعمال 

اه بودن و  هوش مصنوعی، جعبه سی   یهاستمیسیکی از مشکالت    ،اشاره شدکه  طورهمان
این ویژگی، کشف  هاآن عدم شفافیت   را دشوار  ست.  کردن  کندیمتبعیض  نتیجه، شفاف  در   .

و هم    ردهک کمک    زیآمضیتبع به کشف علل و نتایج    تواندیم هم    ها ستمیسعملکرد این    نحوه
با وضع قانون یا الزام دیگری مقرر    توانندیم  هادولت   منظورینبد.  کندرا تسهیل    هاآنمقابله با  
که   ا  یهاستمیس  تمامیکنند  مورد  عمومی  الگوریتمی  بخش  در  و    ی اگونهبهستفاده  طراحی 

 فراهم باشد.  هاآنبند که امکان ممیزی و تبیین ه یاتوسع
مهم در مورد بخش    مسئلهالزامات مشابهی را مقرر کرد.    توان یم  برای بخش خصوصی نیز

یا با ادعای حقوق مالکانه بر    ها تمیالگوراین    کنندگاناستفادهطراحان و  خصوصی آن است که  
  یی هاتمیالگورمورد  عای اسرار تجاری درا ادمورد استفاده در هوش مصنوعی خود یا ب یهاادهد

کنند.  خودداری می  هاآن، از افشای جزئیات  کندیماستفاده    یر یگ میتصمبرای    هادادهکه از آن  
الزام   وضعی،  چنین  این    کنندگاناستفادهدر  کل    هاستمیس از  عمومی  افشای  ا  ی  هاتمیالگوربه 

استفاده    یافزارنرمکدهای   برای    لحاهر  تواندینممورد  به   ،باشد  یسازشفافمناسبی  زیرا 
  ها آناما این امکان وجود دارد که از    ،کندیملطمه وارد    شدتبه  هاآنحقوق و منافع خصوصی  
از بخشی  تا  شود  درباره    خواسته  کلیدی  برای    یهاتمیالگوراطالعات  را  خود  استفاده  مورد 

کنند    عموم اعالم  مثال  برای  کنند؛  متاز  عرضه  برای    هاتمیالگور؛  اندکردهاستفاده  ا  غیرهکدام 
اهداف   کدام  و  یاد  یهاداده؛  اندشده  یسازنهیبهتحقق  نتایج    یهاانحرافدهنده  از  استاندارد 

 ها آنشود چیست و میزان  پردازش می  هاتمیالگورکه از سوی    ییهادادهچیستند؛ نوع    دشدهیتول
مفید باشد و کلیدی بودن  برای شفافیت    اندتو ینم  هادادهچقدر است. البته، صرف افشای بیشتر  
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است که بتواند به شفافیت   یی هادادهبلکه عرضه  ،نیست  هادادهنیز به معنای افشای عمومی همه 
یج  از تبیین واقعی چگونگی تولید نتااست  منجر شود. در واقع امر مورد نیاز عبارت  مدی  اکارو  

 ده. ستفامورد ا یهاتمیالگورو اتخاذ تصمیمات توسط 
 35خودکار در کانادا یری گم یتصمدستورالعمل  . 3-4-1

در مقدمه این دستورالعمل آمده است که هدف آن عبارت است از حصول اطمینان از اینکه  
خطر  گیری یمتصم  هاییستمساستقرار   که  است  روشی  به  و    هایخودکار  کانادا  در  موجود 

، سازگار و قابل تفسیر مطابق  ترقی دق  مدتر،ابه تصمیمات کارفدرال را کاهش دهد و    ات مؤسس
 : از اینکه اندعبارتنتایج مورد انتظار از این مصوبه  منظوربدینشود.  منجر با قوانین کانادا  

، پاسخگویی و  هادادهمبتنی بر  ،شودیمتصمیماتی که توسط ادارات دولت فدرال گرفته  -
 ؛ نصفانه و الزامات دادرسی منصفانه است م هاییهرو

بر تصمیمات اداری ارزیابی شده و در صورت مواجه بودن با تأثیرات   هایتمگورالت تأثیرا -
 ؛شودیماقدام  هاآنبه کاهش  منفی،
  مؤسساتخودکار در   گیرییمتصم هاییستمساطالعات مربوط به استفاده از و  هاداده -

 س عموم قرار گیرد. فدرال، در صورت لزوم، در دستر
احکام  براساس مذکور،  را  مذک   اهداف  مصوبه  این  در  کلی    توانیمور  دسته  سه  قرار در 

 و عملکرد، ارزیابی تأثیرات و شفافیت.   هادادهکیفیت  :گیرد
  شده یآورجمع  یهادادهاطمینان از اینکه    و عملکرد عبارت است از  هادادهمنظور از کیفیت  

سیست در  استفاده  مورد  دقیق،    گیرییمتصمم  و  مربوط،  و  بهخودکار،  بامطابروز    یمشخط  ق 
 ند.اخدمات و دیجیتال و قانون حریم خصوصی

و    هادادهفرایندهایی طراحی شود تا    )سیستم(  از شروع به کار  پیشمنظور الزم است  بدین
  ها دادهاخواسته  خودکار از نظر سوگیری ن  گیرییم تصم  هاییستمستوسط    شدهاستفادهاطالعات  

 نتایج تأثیر بگذارد، آزمایش شوند.بر  و دیگر عواملی که ممکن است ناعادالنه
نتایج    همچنین بر  نظارت  برای  فرایندهایی  طراحی    گیرییمتصم  هاییستمس باید  خودکار 

صورت  بهن دستورالعمل را  شود تا در برابر نتایج ناخواسته حفاظت کند و انطباق با قوانین و ای 
 ، تصدیق کند. شدهیزیربرنامه
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نیز تأثیرات  ارزیابی  نظر  رعایت    این  از  با  را  الگوریتمی  تأثیرات  ارزیابی  انجام  مصوبه، 
مصوبه،   پیوست  در  مقرر  سیستم    یاندازراهاز    پیشالزامات  الزم    گیرییم تصمهر  خودکار 

)بند  د است  است  6انسته  کرده  مقرر  همچنین  دامنه  (.  یا  سیستم  عملکرد  تغییر  صورت  در 
الگ  گیرییمتصمیستم  س تأثیرات  ارزیابی  باید  وریتخودکار،  نهایی    یروزرسانبهمی  نتایج  شود. 

دولت کانادا و    هاییت ساوبارزیابی تأثیرات الگوریتمی باید در شکل قابل دسترس از طریق  
کانادا طبق دستورالعمل دولت    یدارخزانهت  أتوسط دبیرخانه هی  شدهیینتع  هاییسسروسایر  
 تشر شود. باز، من

  پیش ز این مصوبه مقرر کرده است که باید  ی نیالگوریتم  گیرییمتصمدر خصوص شفافیت  
از طریق گیرییمتصماز   استفاده اطالع داده شود که    یهاکانال  تمامی  ،  ارائه خدمات در حال 

خودکار که در پیوست    گیرییمتصمکامل یا جزئی توسط یک سیستم    طوربهشده  گرفتهتصمیم  
C  همچنین  تجویز شد.  خواهد  اتخاذ  است،  از    شده  معنادار  ریگیم یتصمپس  توضیح  ارائه   ،

 ضروری است.  cطبق پیوست  گیرییمتصمبرای افراد تحت تأثیر در مورد چگونگی و دلیل 
عناصر  افزون و  اجزا  به  دسترسی  این،  نیز    ی افزارهانرمبر  استفاده  مجاز    درمورد  شرایطی 

بر  :است  باید  عمومی،  بخش  اجزای  در  الزامات    زارافنرمای  با    در   هشدمشخصمطابق 
دیجیتال  و  خدمات  الزم  36دستورالعمل  مجوزهای  دولت    بینییش پ،  به  متعلق  منبع  کد  شود. 

مگر اینکه کد منبع   ، ، منتشر خواهد شدمذکوردر دستورالعمل    شدهمشخصکانادا طبق شرایط  
پردازش   بیبند قهطب  یهادادهبرای  استفاده  مورد  از  شده  استفاده  صورت  در    افزار نرماشد. 

اختصاصی مورد استفاده    افزارنرماز اجزای    منتشرشده  یهانسخهانه( باید تمام  مالکاختصاصی ) 
واحد    گیرییمتصم  هاییستمسبرای   به  مذکورینیبیشپخودکار  دستورالعمل  در  تحویل    شده 

 حفاظت شود.  هاآنداده شوند و از 
و  دسترسی  حق  کانادا  سیستم    دولت  جمله    گیرییمتصمآزمایش  از  می  تماخودکار 

اجزای    منتشرشده  یهاسخهن در  افزارنرماز  را  براصورتیاختصاصی  ممیزی خاص،  که  ی یک 
در    هاآناجرایی یا روند قضایی الزم باشد، ضمن حفاظت از    های تحقیق، بازرسی، معاینه، اقدام

عنوان بخشی از این دسترسی، دولت مجاز  به .  داندیمبرابر افشای غیرمجاز، برای خود محفوظ  
ورت لزوم اجزا و عناصر را بررسی  شخاص بیرونی )خارج از اداره( اجازه دهد در صبه ا  است 

 و ممیزی کنند.
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 (201937پاسخگویی الگوریتمی در آمریکا )الیحه  . 3-4-2
آمریکا،   موجودبه در  قوانین  الگوریتمی،  تبعیض  به  راجع  قوانین خاص  تصویب  در   جای 

از   برابر  حمایت  و  تبعیض  با  مقابله  با  افرازمینه  مقابله  برای  قوانین،  برابر  در    های یض تبعد 
قرار   استناد  مورد  نیز  این  گیرندیمالگوریتمی  با  در حال.  ضدتبعیض  سنتی  قوانین  اعمال   ،

 ، دشوار است. کنندیمایجاد  هاگروهبرای  یژهوبه آمیز یضتبعکه نتایج  هایییتمالگور
ر متفاوت و تأثیر متفاوت، تمرکز  رفتابر دو حالت از تبعیض یعنی  لب  اغانین ضدتبعیض  قو 

را   نابرابر  رفتارهای  متفاوت،  رفتار  ممنوعیت  )نژاد،    شدهیت حما  هاییژگیو  براساسدارند. 
منع   غیره(  و  سن  مو   کهیدرحال،  کندیمجنسیت،  رفتارهای  متفاوت،  تأثیر  که منع  را  جهی 

. نکته مهم این است کندیمنع دارند، م  شدهیت حما  هاییژگیوبر افراد دارای  نامطلوب    تأثیرات
 تبعیض الگوریتمی را دفع و رفع کنند.ثر ؤ م طوربه توانندینم  هایت ممنوعاز این  یکیچهکه 

و  در کنگره آمریکا ثبت شده    2019ن اساس، الیحه پاسخگویی الگوریتمی در سال  بر همی
 ا داشته است. ود رمورد توجه بسیار واقع شده و تأثیرات خ  ،ه است با آنکه هنوز تصویب نشد

تأثیرات   ارزیابی  الیحه،  را    گیرییم تصم  هاییستمساین  برای   راهکار  ینترمهمخودکار 
»ارزیابی   از  منظور  است.  دانسته  الگوریتمی  تبعیض  با  مقابله  نیز  و  الگوریتمی  پاسخگویی 

سیستم   در    گیرییمتصمتأثیرات  ازخودکار«  است  عبارت  الیحه  سیستم    این  هر  مطالعه 
آموزش    ریگیم یتصم و  طراحی  چگونگی  جمله  از  سیستم  این  توسعه  روند  و  خودکار 

تأثیرات    هاییتمگورال احراز  برای  تبعیض، حریم    هاآن سیستم،  انصاف، سوگیری،  بر صحت، 
 :  شودیمخصوصی و امنیت و حداقل شامل موارد زیر 

مورد   یهاه دادخودکار، طراحی آن، آموزش آن،    گیرییمتصم  الف( شرح جزئیات سیستم
 استفاده و هدف آن؛

خودکار در پرتو اهداف آن، با در    گیرییم تصمنسبی سیستم    هایینههزب( ارزیابی منافع و  
 :نظر گرفتن عوامل مربوط، از جمله

 ؛ هادادهبه حداقل رساندن  هاییهرو( 1
 خودکار؛  گیرییم تصمنتایج سیستم مدت زمان ذخیره اطالعات شخصی و  (2
 است؛   کنندگان مصرف خودکار در دسترس    گیری یم تصم ی که در مورد سیستم  عات ( میزان اطال 3
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دسترسی  4 میزان  سیستم    کنندگانمصرف(  نتایج  آیا    گیرییمتصمبه  اینکه  و  خودکار 
 اعتراض قرار دهند یا نه؛   نتایج آن را اصالح کرده یا مورد توانندیم

 خودکار؛   گیرییم تصمنتایج سیستم  کنندگانیافت در( 5
خودکار برای حریم خصوصی یا امنیت    گیرییم تصمناشی از سیستم    هایارزیابی خطر(  ج

شخصی   خطر  کنندگانمصرف اطالعات  سیستم    هایو  شدن  به    گیریم یتصممنتج  خودکار 
 ؛ و کنندگانمصرف در مورد  آمیزیضتبعنادرست، ناعادالنه، مغرضانه،  هایگیرییم تصم
، ج«»در زیر بند    شدهیفتوص  هایخطراقل رساندن  ه حد( تدابیری که نهاد مشمول برای ب د

 خواهد گرفت. کاربهفنی و فیزیکی،  یهاوتکلپراز جمله در زمینه 
   گیری نتیجه 

از   که  است  تبعیضی  الگوریتمی،  ناشی    هایگیرییمتصمتبعیض  .  شود یمالگوریتمی 
به    یهاداده  سبات خاص،محا  براساس که    هایتمالگور لخواه هدایت  د  یها یخروجورودی را 

نقش فرعی   سبب بنیان بهقاعده  هاییتمالگوربنیان و یادگیری ماشین.  قاعده:  ندادو قسم  ،کنندیم
نقش مؤثر و    سبب یادگیری ماشین، به  هاییتمالگور، در حد کمتر و  گیرییمتصمو کمکی در  

 د.  دارن نقش هایییضتبعحد زیادی در بروز چنین  ، درگیرهایمتصمدر  کنندهینیتع
دو عامل،    جهیدر نت  ،کنندیم  هیتغذ  هادادهکه از    هایییفناورعنوان  به  یتمیالگور   هاییستمس

که    حیث   نیاز ا  یورود  یهاداده  لیدلبهاول،    :منتج شوند  آمیزیض تبع  ماتیممکن است به تصم
  ل ی دل، بهو ناقص باشند و دوم  ی ناکاف  ا یلوده شده  موجود در جامعه آ  هاییضتبعممکن است با  

  .باشد هاآنآموزش  ای یحاز طرا یناش تواندیم که  هایستمس آمیزیضتبععملکرد 
ا  با به  تبع  نکهیتوجه  با  وظا  ضی مقابله  سطح    یمختلف  یابتکارها  ،ست هادولت   فیاز  در 

  ی است. کشورها  شده  ارائه  هاولت د   یاز سو   هایضتبعنوع    نی مقابله با ا  یبرا  یو مل  المللیینب
تصم  ،یشخص  ی هادادهاز    ت ی حما  نیقوان  یکلچارچوب  در    ییاروپا از    مات یاستفاده 
و    یتمیالگور محدود  را  کشورها  اندکرده  مندقاعدهخودکار  آمر  یی و  و  کانادا    زین  کایمانند 
تصم  یچگونگ  یسازشفاف و عموم جام  ی نهادها  ی برا  یتمی الگور  ماتیاتخاذ  در  ناظر  را  عه 

  .انددادهکار قرار دستور 
 یشخص  یهادادهاز    ت ی حما  ن یدارند. قوان  ینقاط قوت و ضعف  کردها،یرو  ن یاز ا  کدام  هر

تبع  یبرا  یشتریب  های یت قابل با  دارند  هیعل  ضیمقابله  داده  موضوع  بر  افزون  رایز  ،اشخاص 



 

 
 38شماره  / يعموم  حقوق  دانشفصلنامه   

 

 

 
172 

ا  بینییشپ مورد  در  خاص  شناسا   ،گیرییم تصم  نوع  نیاحکام  پردازش  اصو   ییبا   یهادادهل 
ج  انعم  توانندیم  یشخص پردازش    یآورمعاز  ضرر    یهادادهو  به  با    هاآنافراد  و  شوند 
دسترس  ییشناسا از جمله حق  داده،  موضوع  اشخاص  و    ،یحقوق  اصالح و حق حذف  حق 

  مات یتصم  یغلط مبنا  ایناقص    ،یمیقد  یها دادهشوند که    نی مانع از ا  توانندیمفراموش شدن  
ند و  افیضع  یو گروه  مندنظام  هاییضتبع  با  لهابمق  یبرا  ن،ی . با وجود اردیقرار گ   یتمیالگور

  کرد ی از رو  شتریب  اری سب  هایییضتبع  نیمقابله با چن   یبرا  ییو کانادا   ییکایآمر  کردیرو   ت ی قابل
 است.   ییاروپا

از   .1 استفاده  نیز  ما  کشور  حال    اییندهفزا  طوربه الگوریتمی    گیرییم تصم  هاییستم سدر  در 
است. م   با  گسترش  و  قوانین  تبعیض  قرراتوجود  ممنوعیت  در  سطحی    و  قانونگذاری   در 

 هاییض تبع  از  پیشگیری  برای  به مصوبه خاصیجدی  نیاز    ،رکشو  ریادا  نظام  در  طورهمین 
تجارت    هاییت حما  متأسفانه  .شودی م  احساس   هاآن   با  مقابله   و   الگوریتمی قانون  حداقلی 

تا چارچوبی برای    دشوی مرعایت  نیز  شخصی    یهاداده( در مورد  1382الکترونیک )مصوب  
ضروری    رسدی م نظر  به   روین ازادر دسترس باشد.    هایستم سمورد استفاده این    یهاداده کنترل  

قانونی در این    خألاست که شورای عالی فضای مجازی یا مجلس شورای اسالمی برای رفع  
در این   شدهی معرفاز نقاط قوت مجموع راهکارهای  فاده  استزمینه اقدام کنند و در این مسیر  

 مؤثر باشد.  تواندی ممقاله، 
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