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 مقدمه
 

 ماسک مانند سنتی،  گیرشناختی همه اقدامات  از ای،گسترده اقدامات تا داشت  آن  بر جهان  سراسر در را  ها دولت ۱۹-کووید
 تماس  ردیابی هایبرنامه جمله از  سابقه،بی و فناورانه هایواکنش از  شماری تا  گرفته، اجتماعی گیریفاصله و اجباری

 .بگیرند کار به را  واکسن هایگذرنامه و
 

 به مختص  مداخالت  در  پژوهشی  عالقه   یک  از که  است دنی م جامعه   بخشی -دو پیشگامانه   طرح  یک کووید برنامه   پروژه  
 .گیردمی سرچشمه کووید

 
ام ۲۱های ردیابی تماس در برزیل، کلمبیا، هند، ایران، لبنان، و آفریقای جنوبی را تا  پروژه که استفاده از برنامه  ۱فاز  

أثیرگذاری بر سالمت عمومی ارزیابی کرد ها را از منظر تداد، اثرگذاری استفاده از این برنامه پوشش می ۲۰۲۱جوالی 

و تخطی از عملکرد و پیامدهای ناخواسته، همانند دسترسی محدود به جامعه را بررسی نمود. این عالقٔه مشترک پژوهشی  

آورد:   را گرد هم   Internet Democracy Project)آفریقای جنوبی(،    ALT Advisoryشش سازمان جامعٔه مدنی 

، یک  AWO. همچنین  United for Iran)لبنان(، و    SMEXکلمبیا(،  )  Karisma)برزیل(،    InternetLab)هند(،  

 1سازی ارائه دادند.، حمایت خود را در زمینٔه هماهنگ آژانس حقوق داده
 
 جمله  از  اند،شده داده توسعه ۲۰۲۱ جوالی از  که گیرد می بر  در  را ایفناورانه کاربردی هایبرنامه پروژه، ۲ فاز 
 پشتوانه   با مطالعه این(. بهبودی گواهی یا آزمایش نتایج  واکسیناسیون، وضعیت دهنده  نمایش« )واکسن هایگذرنامه»

 جهان  سراسر  در  فنی و قانونی رویکردهای ها،سیاست روند به جهانی، سطح در  هابرنامه از  اینمونه فنی نقدوبررسی
 اندونزی، شیلی،  بحرین،  استرالیا،  در دیگر  بازیگران همچنین و هادولت هک نگرد،می کووید برنامه   ۱۱ ارزیابی طریق از 

 (.اندکرده سپاریبرون یا) اندداده توسعه را  هاآن غربی  استرالیای و تونس، هلند،  اسرائیل،
 
 

ل تحقیق را  ها/مناطق مختلف جهان باشند و روندهای اصلِی مشاهده شده در طواین کشورها انتخاب شدند تا نمایندٔه قاره 

ها دسترسی جهانی مد نظر بوده است:  آن هایی هستند که در توسعهٔ های بررسی شده، برنامهنمایش دهند. سایر برنامه

CommonPass )از سوی مجمع جهانی اقتصاد،   WEF و )Travel Pass ونقل هوایی،  المللی حمل)از انجمن بین 

IATA). 

 
 :بر  است  مشتمل دوم  فاز این خروجی 
: 2«(روند  گزارش» بعد به اینجا از « )فنّی و قانونی گذاری،سیاست هایروند گزارش: ۱۹-کووید هایامهبرن» -

 را  برنامه استفاده   و  طراحی به رویکردها گزارش این. شدند ارائه گزارش این در  ۲ فاز از  هاتوصیه  و هایافته 
 این . کندمی مطرح  افراد  برای  ناخواسته پیامدهای و  عملکرد  خزش  درجه   عمومی،  سالمت  بخشی نتیجه لحاظ  به

 اصول و هاشیوه تا دهدمی جهت مرتبط نفعانذی برای هاشیوه بهترین و هاتوصیه از  ایمجموعه به تحلیل
ثر عمومی سالمت  .شود داده توسعه پایدار و مو 

 3«(:فنی گزارش » بعد  به اینجا از(« )۲ بخش) ۱۹-کووید افزارنرم خصوصی   حریم خطرات درباره   گزارش  -
 به  هانآ آیا اینکه گرفتن نظر در  با کند،می ارائه  منتخب برنامه   ۱۱ از  فنی نقدوبررسی یک گزارش این

 و طراحی  بر  مبتنی خصوصی حریم  به، محدود  نه  ولی شامل   ها،داده از حفاظت  در  هاشیوه بهترین
 حصول شیوه   بهترین مورد در  هاییتوصیه حاوی نینهمچ گزارش این. اندبوده  پایبند هاداده سازیکمینه 

ثر  هایبرنامه از  اطمینان  .است ۱۹-کووید ایمن   و مو 
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 های توصیه  و هایافته مبنای بر ابزارجعبه 4«(:ابزار جعبه» بعد  به اینجا  از « )۱۹-کووید هایبرنامه ابزارجعبه» -
 شناسایی  هاییافته مبنای بر همچنین  ابزار جعبه. است شده نگاشته  روند گزارش  و فنی  گزارش  در شده برجسته

 طور  به. گیردمی شکل باال در شده معرفی مدنی  جامعه   سازمان شش  توسط کووید، پروژه   ۱ فاز  طول در شده
 سازیپیاده ابزارهای همچنین و دسترس  قابل هایراهنمایی و هاشیوه بهترین از جامعی  مجموعه   سند  این  ،کلی
 گذاران، قانون: کندمی فراهم پاسخی چنین با  مرتبط یا  گیریهمه پاسخ در دخیل  نفعانذی تمامی برای  را

 .مردم عموم و دهنده،کمیسیون عمومی نهادهای برنامه، دهندگان توسعه گذاران،سیاست
 

 گیریهمه پاسخ از  بخشی عنوان به گرفته صورت اقدامات بهبود برای هاییراه بر  ابزار جعبه این در  شده ارائه هایتوصیه 
 دخیل نفعانذی برای دارند قصد همچنین هاتوصیه  این. باشد عمومی سالمت منظر از  اثربخشی ضامن تا کندمی تمرکز 

 ابزارهای اعزام  زمان  در  ناخواسته پیامدهای و عملکرد خزش از تا کنند فراهم عملی راهنمایی گیریهمه پاسخ در 
 نفعانذی دهد، می ارائه  را  خوب  هایتوصیه  و  اقدامات از  ایپایه سطح ابزارجعبه این  اگر. شود جلوگیری محور -فناوری

 پوشش  و انعکاس  را انشرایطش  به  مختص اشکاالت تمامی تا دهند انطباق ایگونه به را  آن که بگیرند تصمیم توانندمی
 .دهد
 

 و  گذارانسیاست برای هاتوصیه مثال عنوان به) شوندمی تقسیم دخیل، مستقیما   نفعانذی مبنای بر  هاتوصیه این هرچند
 .مرتبطند نفعانذی تمامی به هاتوصیه این تمامی  ،(گذارانقانون

 
 مسائل  از  را خود آگاهی تا شوند مندبهره شده ارائه هایه توصی و روندها با شدن آشنا از  توانندمی مردم عموم نهایت، در 

(. باشم؟ چیزی چه دنبال به  باید کووید برنامه   یک خصوصی حریم مشی  خط  در: مثال عنوان به) دهند  ارتقا خود  به مربوط
 آغاز نهایی ان کاربر  برای مختصر  ایخالصه با  ابزار جعبه این بخش  دو از  یک هر هایی،آگاهی چنین بیشتر  تسهیل برای
 داشته گیریهمه به واکنش در  دخیل نفعانذی از  توانندمی مردم عموم که است  انتظاراتی سازیشفاف آن هدف: شودمی

 سالمت  کارآمدی  کننده  ضمانت و گذارد می احترام  آنان حقوق به  که  محور-تناسب  رویکردی با  رابطه در جمله  از باشند،
 .است عمومی

 
 :است دسترس  در دیگر  زبان  هفت به ابزارجعبه جهانی،  پذیری دسترس از  اطمینان برای -
 5عربی  -
 6فارسی  -
 7فرانسوی -
 8هندی  -
 9(برزیل) پرتغالی -
 10روسی  -
 11شده ساده چینی -
12اسپانیایی -
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 گذارانقانون  و گذارانسیاست  برای هاتوصیه  .1
 
 

 
 چرا؟  و باشند داشته گیریهمه پاسخ در  دخیل نفعانذی از  توانندمی انتظاری چه  مردم  عموم

 
 هدف که بدانند است  مهم عموم،  برای . کنند معرفی قانونی هاییچارچوب و هاسیاست عمومی،  سالمت  جامعه   هایتوصیه و هامشاوره اساس  بر  توانندمی گذارانقانون و  گذارانسیاست

 تضمین  به معطوف محور،-تناسب رویکرد یک اتخاذ حین  در  گذاران،قانون و گذارانسیاست اقدامات که است، این  از  اطمینان حصول هاییپادمان و هاچارچوب چنین معرفی از 
ثر  هایپادمان تدارک و  توسعه به منجر رویکردی چنین. هستند عمومی سالمت اثربخشی  جهانی  هایشیوه بهترین به پایبندی از  تا شودمی ۱۹-کووید هایبرنامه استفاده   و توسعه در  مو 

لفه یک  عنوان به  کووید برنامه   یک از کشوری اگر عمل، در. شود حاصل  اطمینان  گذارند،می احترام  افراد  حقوق به که  عمومی  سالمت  اثربخشی   کند،  استفاده گیریهمه پاسخ  در مو 
لفه به ایبرنامه چنین  .است کلیدی ناخواسته پیامدهای از جلوگیری در راهبردی چنین وجود که  شود،می تبدیل ۱۹-کووید شده  هماهنگ و تر وسیع راهبرد  یک از  ایمو 

 
 حصول  رایب. کنند حفظ حیاتی خدمات به را خود دسترسی تا باشند قادر  باید―  مهاجر  کاگران و جویانپناه  همانند پذیر آسیب جوامع شامل―  ۱۹-کووید هایبرنامه نهایی کاربران
 تر وسیع محور-شواهد راهبرد یک از  بخشی  باید هابرنامه است،  فهم  قابل سادگی  به و عموم  برای پذیر دسترس و اعتماد کننده  تسهیل که جامع عمومی سالمت استراتژی یک از  اطمینان
 شدههماهنگ جهانی  فنی   استانداردهای مبنای بر  محلی  و کشوری  سطوح در ولت، د مختلف هایشاخه میان  در شوند، معرفی  ها برنامه که  صورتی در است،  معنی بدین  این . باشند
 از شدههماهنگ  و شفاف استفاده  . شود ترکیب اجتماعی گیریفاصله مانند عمومی، سالمت  و اجتماعی هایسیاست ردیابی، و آزمایش پیشگامانه   هایطرح با هاآن از  استفاده و هستند
 . شود همراه برنامه  درباره   آموزش و آگاهی افزایش  منظور  به ( اجتماعی  ی  ) هارسانه ی خبررسان با باید برنامه

 
 سازیپیاده و توسعه با تواندمی امر این. است ناخواسته پیامدهای دیگر  و عملکرد خزش از  جلوگیری نیز  و باال موارد مستلزم که کنند، اعتماد دولت پاسخ به بتوانند باید عموم  پایان، در 
 سیاسی  اهداف راستای در  نه و―  عمومی سالمت راهبرد از حمایت راستای در  تنها هاداده گذاریاشتراک و هاداده از  استفاده هاینامهتوافق درباره   شفافیت مناسب، قانونی هایامنظ
 عبارت  به  یا دیجیتالی، -غیر هایبدیل ایجاد  با و مستقل، نظارت با کشور،  رسراس  در عمومی سالمت اقدامات  برابر  اجرای با  تواندمی اعتماد  این. شود محقق ―  دیگر  هایسیاست و

 .کند پیدا بیشتری گسترش کنند،نمی استفاده برنامه  از  که کسانی تنبیه از جلوگیری دیگر 



 

 

 
 

 تماس  ردیابی هایبرنامه برای
 
 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۱ روند

-فناوری اقدامات  و  تماس  ردیابی هایبرنامه
 و ضعیف دسترسی با کشورهایی در  محور 
 بکار  همراه تلفن فناوری و اینترنت به نابرابر 
 .شدند گرفته

 ارزیابی 

 پذیرش  و اینترنت به  دسترسی  زمینه   در موجودازپیش هاینابرابری رغم علی ها، دولت از بسیاری
 اهمیت بیان در . کردند یمعرف ۱۹-کووید به پاسخ در  ایفناورانه  اقدامات همراه، تلفن فناوری

 به  تواندمی  هوشمند تلفن فناوری به نابرابر  دسترسی که چرا کرد، اغراق تواننمی مشکل این
 دسترس  در  با بعالوه،. بیانجامد اخالقی هاینگرانی افزایش به و بزند دامن موجود هایعدالتیبی

 های جامعه آنالین، هایپلتفرم طریق از  عمده صورت به اجتماعی  تا مین خدمات دادن قرار 
 هستند، همراه تلفن بدون و ضعیف اینترنت دسترسی دارای بیشتری احتمال با که پذیریآسیب
 .شوند محروم حیاتی هایکمک دریافت از  است ممکن

 طور  به) کنند حفظ پذیر آسیب هایجمعیت برای را حیاتی خدمات به دسترسی باید کشور  مسئولین توصیه 
 (.مهاجر کاگران  و جویانپناه برای خاص

 
 شود؟  سازیپیاده  چگونه توصیه

 
 تا کنند شناسایی خود کشورهای در  اینترنت حیاتی زیرساخت توزیع با رابطه در  را امور  وضعیت توانندمی کشور  مسئولین □

 .شوند شناخته  توسعه به نیازمند مناطق

 این. شود انجام  هستند، توسعه  نیازمند که شدهشناسایی مناطق در  اینترنت حیاتی زیرساخت  روی توانندمی هاگذاریسرمایه  □
 سواد هایبرنامه حتی و رایگان Wi-Fi اتصال نقاط کردن فراهم همراه، تلفن هایطرح برای یارانه شامل تواندمی کار 

 .باشد دیجیتال



 

 

 
 
 
 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۲ روند

 از پایین، استقبال تا ثیر  تحت اغلب، هابرنامه
 بودند  منقطع تر وسیع عمومی سالمت  پاسخ

 ارزیابی 

 ملی  سطوح در  ناهماهنگ گیریهمه پاسخ  به  نزدیکی طور به  تماس  ردیابی هایبرنامه سرنوشت 
 عمومی  سالمت  پراکنده   استراتژی از زیادی حد تا هابرنامه برخی . است خورده گره محلی  و

 تم سیس  نیازهای با دیگر فناورانه   اقدامات  و هابرنامه که  بود معنا  این به  همچنین. بودند شده منقطع
 میان هاداده گذاریاشتراک نبود  در  خصوص به  امر  این بودند،  نشده جهت هم عمومی  بهداشت
 که کنند استدالل برخی تا شد منجر مسئله این. بود شده مشهود محلی و مرکزی دولتی مراجع
 دادن  نشان جهت در  تمرینی صرفا   کشورها برخی در  تماس ردیابی هایبرنامه از  استفاده

 . است گیریهمه به  محور -فناوری هایپاسخ در  تدول مشارکت 

 توصیه 
 یکپارچه  پاسخی  محلی،  و  ملی سطح  در دولتی هایارگان گرفتن  نظر در با  باید  کشور  مسئوالن
 .دهند توسعه( دیگری گیر همه بیماری هر  یا ) ۱۹-کووید برای

 
 شود؟  سازیپیاده  چگونه توصیه

 
 تعبیه ردیابی و آزمایش  و  عمومی سالمت تر  وسیع زیرساخت  بستر  در  را  تماس  ردیابی هایبرنامه توانندمی کشور  مسئوالن □

 متعاقبا   که شوند، استفاده سنتی ردیابی و آزمایش هایسامانه کنار  در که  هستند عملکرد بهترین دارای زمانی هابرنامه. کنند
 .است وابسته ملی و ایمنطقه محلی،  سطح در عمومی بهداشت  سازمان  کارکنان   و  کافی آزمایش  ظرفیت به

 . بگیرید کاربه اثربخش و متناسب عمومی سالمت  پاسخ  یک تضمین برای را  محور -شواهد گذاری سیاست □

 
 
 



 

 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ٣ روند

 منظوره چند  هاییبرنامه و  برنامه چندین
 اندشده اعزام

 ارزیابی 

 های دولت که زمانی بویژه. یافتند گسترش  متفاوت تماس ردیابی هایبرنامه کشورها، بسیاری در 
 برخی. بودند مختلفی عملکردهای دارای که دادند انتشار  متفاوت برنامه   تعدادی منفرد محلی
 ئه  ارا مانند کردند، اعزام تماس ردیابی از  فراتر  عملکردهایی با را هاییبرنامه محلی هایدولت

 سالمت  هایسیستم و محدود  بینانهادی  هماهنگی پیامد گاهی مسئله این. دور  راه از سالمت  مراقبت
 برخی  در  رسمی تماس ردیابی ۱۹-کووید هایبرنامه آرایه  . بودند شده تمرکززدایی عمومی
 . است کاسته هاآن از کلی استقبال از  احتماال   کشورها

 توصیه 
 باید  محلی،   سطح  در  هم  و ملی سطح  در  هم  دولتی هایارگان گرفتن نظر  در  با کشور،  مسئوالن

 .دهند توسعه گیریهمه به  یکپارچه پاسخ یک
 

 شود؟  سازیپیاده  چگونه توصیه
 

 .عمومی بهداشت مراجع و دولتی هایدستگاه هماهنگ پاسخ از  اطمینان حصول □

 پشتیبانی قدرتمند زیرساخت یک توسعه   از  تماس، ردیابی هایبرنامه برای  کاربرد   شیوه بهترین استانداردهای به پایبندی □
 .GAEN (Google Apple Exposure Notification) API: مانند کند،می

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۴ روند

 هایبرنامه بر عمومی  آگاهی  و اعتماد  فقدان
 گذارد می تا ثیر  تماس ردیابی

 ارزیابی 

 کشورهای تمام  در  عمومی آگاهی  یا اعتماد فقدان علت  به تماس ردیابی هایبرنامه از  استقبال
 گرفته صورت ضعیف کارزارهای از  مسئله این از  بخشی. بود شده مختل نقدوبررسی،  مورد
 شامل نیز را  دولت  سوی از  هدفمند  و زمتمرک  ارتباطات غیاب  که  گرفت، می نشئت  برنامه حول
 خصوصی حریم  و  دیدبانی،  و نظارت  مورد  در هایی نگرانی از هابرنامه از برخی  بعالوه،. شدمی
 هایسازمان و اجرایی  نهادهای سوءاستفاده   سابقه   دارای  که  کشورهایی  در جمله از بردند، می رنج

 فعاالن  و  قضات،  اپوزیسیون، رهبران  ران، خبرنگا که هستند،  دیدبانی  هایقدرت از اطالعاتی
 .دهدمی قرار فشار  تحت را بشر  حقوق

 نحو به و باشد علمی باید محتوا. دهند بهبود را هارسانه طریق از  و با ارتباط باید کشور  مسئوالن توصیه 
 .بیانجامد عمومی آموزش  و آگاهی  افزایش به  تا شود  داده انتقال مخاطبان  به ایحرفه

 
 شود؟  سازیپیاده  چگونه توصیه

 
 و برنامه به و  بوده آگاه هاآن وجود  از مردم  که کنند ایفا معنادار نقشی  توانندمی صورتی  در  تنها تماس  ردیابی هایبرنامه □

 در جهانی  اصول بهترین  از استفاده ۱۲.باشند داشته اعتماد توسط  افراد  هایداده از مرتبط نفعانذی/بازیگران همه   استفاده  
 .کند پیدا افزایش برنامه  از  استفاده به عموم تمایل تا  کندمی جلوگیری هاداده نشت  یا  عملکرد خزش از برنامه طراحی

 بخش  و  ها،رسانه عمومی،  سالمت  مراجع  دولت،  مختلف سطوح در  را  آن  از استفاده و  ساخته مطلع برنامه وجود از را  مردم □
 .کنید رغیبت خصوصی

 
 
 
 



 

 

 
 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 
 

 ۵ روند
 

 اثربخشی  دارای اغلب جایگزین اقدامات
 به  نسبت  عمومی سالمت بر  بیشتری
 هستند  تماس ردیابی هایبرنامه

 ارزیابی 

 اقدامات  کنند، می جلب  خود  به  را عمومی بحث و توجه  تماس  ردیابی هایبرنامه که حالی  در 
 جمعی،  گریغربال بر  عمدتا   کشورها برخی. هستند بیشتری نفوذ دارای اغلب جایگزین
 و بهداشت  کارکنان  بسیج  مستلزم  که  بودند،  متکی نشینی خانه دستورهای و هدفمند  گریآزمایش
 اقدامات و کشوری نشینیخانه دستورهای. بود نفر  هامیلیون از بیش گریغربال برای سالمت
 .داشتند ۱۹-کووید انتشار  کردن متوقف ر د  چشمگیری نقش نیز  قرنطینه

 در هاییجایگزین عنوان  به گیری،همه به را  محور-فناوری-غیر هایپاسخ باید کشوری مسئولین توصیه 
 . دهند توسعه ها،برنامه از  استفاده با  محور -فناوری پاسخ  کنار 

 
 شود؟  سازیپیاده  چگونه توصیه

 
 کردن  تعبیه و  بیمارستانی آمادگی  از اطمینان حصول  برای خصوصی و  دولتی  هایبخش میان  هماهنگی و همکاری تقویت □

 .پذیر دسترس آزمایش و ردیابی و آزمایش شامل تر،وسیع عمومی سالمت  راهبرد یک در  تماس ردیابی هایبرنامه

 
 ها سیاست از  که سازند می قادر را ( مبتال بالقوه) افراد  که  هستند برقرار اجتماعی هایسیاست از شکلی  اینکه از اطمینان حصول □

 طول در  اقتصادی حمایت ساختن فراهم با گیریهمه از  ناشی فقر  از  جلوگیری مثال، عنوان به کنند، پیروی هادستورالعمل و
 .بیماران جداسازی یا قرنطینه

 
  (.ماسک مثال عنوان به ) است دسترس در مردم عموم برای  محافظتی تجهیزات  کنید حاصل اطمینان □

 



 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۱ روند

 استفاده   اضطراری، قوانین به محدود مراجعه  
 العادهفوق هایقدرت از  مضاعف

 ارزیابی 

. نکردند اعالم  ملی  اضطراری وضعیت نظر مورد کشورهای همه   مطالعه،  از دوره این  طول در
 سازی پیاده  برای قانونی مبنای کردند، اعالم ملی اضطرار  وضعیت که کشورهایی آن برای

. شدمی مشتق کشور آن قانونی چارچوب  یا اساسی  قانون درون  ویژه   تمهیدات از مختلف اقدامات
 هاییقدرت تواندمی دولت خاص، شروطی و قواعد  تحت که معناست  این به معموال   موضوع این
 .ببندد بکار  بشر حقوق مرسوم معیارهای از  گرفتن فاصله حین  در  را
 

 بگذارد،  اثر  منفی طور  به پذیر آسیب جوامع برخی بر  تواندمی اضطراری وضعیت یک هرچند،
 تشدید و نهادینه را موجود آمیز تبعیض گرایشات شده سازیپیاده اقدامات که  جایی در  بویژه
 گذارانه  قانون تمهیدات بر نکردند، اعالم  اضطراری وضعیت  که کشورهایی  از  دسته آن . کندمی

 متفاوت  اضطراری وضعیتی اعالم  با شرایط  این. بودند متکی العادهفوق هایقدرت با همراه عادی
 قوانین معمول  طور  به و پیشین هایگذاریقانون  از  متشکل هاییقدرت چنین مبنای که چرا است

 این اینکه بدون دهدمی شدن سازیپیاده اجازه   مشخصی اقدامات به که  است، عمومی سالمت
 تمهیدات  با مطابق  همیشه شاید امر این . باشند خورده گره  خاصی  ی اضطرار  شرایط  به  اقدامات
 و  هانظارت وجود بدون خاطر،  همین به  نباشد،  قانونی چارچوب  یا اساسی  قانون  در  صریح
 و ها نظارت اینکه بدون وسیعی، هایقدرت تا آوردمی بوجود را  امکان  این مستقر، هایتوازن
 .شوند مالاع باشند برقرار مناسبی هایتوازن

 ها توصیه 

 که کنند معرفی مناسب قانونی ابزارهای طریق از  را عمومی سالمت اقدامات باید ملی مقامات
ثر  هایپادمان  کننده  فراهم  بر  مبتنی هااقدام این که هنگامی جمله از  هستند، فرد حقوق برای مو 
 .هستند اضطراری وضعیت مشروع اعالم

 
 که آورند  بعمل  بشر حقوق بر اثرگذاری  از  هاییارزیابی باید ملی  مراجع  آتی، هایبحران در

 های وضعیت درباره   مالحظاتی شامل هاارزیابی این کنند،می مطلع را  حقوقی هایچارچوب
 بر در را  بود خواهد پذیر توجیه و ضروری آنچه و است،  بحرانی هایوضعیت و اضطراری

 .گیردمی



 

 

 
 توان می بود، شده طراحی بشر  حقوق جدی نقض به رسیدگی برای چهآن به مشابه فرآیندی در 

 هنجارهای و هارویه مدت بلند اثرات که شود گرفته نظر  در موقتی سازوکارهای تا کرد توصیه
 بازپیکربندی  و گوییپاسخ همچنین و کنند، ارزیابی را ۱۹-کووید گیریهمه طول  در  شده ایجاد
 نکند پیدا تداوم ئیاستثنا شرایط تا  دهید ترویج را

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 

 به نیاز تا کنید معرفی جدید گیریهمه یک یا  ۱۹-کووید از  دیگری موج با مواجهه برای  را هاییسیاست و گذاریقانون □
 .سازید محدود را اضطراری وضعیت

 

 اقدامات کند  تصریح که باشد،  داشته وجود باید انقضا بند یک  است، نیاز اضطراری وضعیت به سریع واکنش یک برای اگر  □
کدا   باید  جدید عمومی سالمت  .باشند شده محدود زمانی لحاظ از مو 

 

 قوانین آن اعمال آنکه از پیش  آورید، بعمل  بشر  حقوق بر( آتی  و) فعلی  عمومی سالمت  قوانین اثرگذاری از  هاییارزیابی □
 اعتماد و بایسته ارزیابی از  تا بپذیرند صورت  شفاف صورت به باید بشر  حقوق بر اثرگذاری هایارزیابی. باشد ضروری
 ۱۳.شود حاصل  اطمینان کافی عمومی

 

ثر  و  متناسب عمومی سالمت پاسخ تضمین برای  شواهد بر مبتنی گذاریسیاست از  □  بهترین از استفاده با. بگیرید بهره مو 
 .کنید جلوگیری یافته تداوم استثنایی هایوضعیت از  هستند،  دموکراتیک نظارت و پذیرش بر  متکی که جهانی هایشیوه 

 
 
 
 
 



 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۲ روند

 گاها   و نوپا  ده  دا از حفاظت هاینظام کشورها
 دارند  اینشده اجرا

 ارزیابی 

 بودند، نشده  اعمال  یا  گیری،همه طول  در  هاداده از حفاظت جامع قوانین  ،۱ فاز  هاییافته در
 های نظام کلی، طور  به. نداشتند وجود سادگی به یا داشتند، قرار  گذاریقانون فرایند در  کماکان
 .کنند تقویت نظر  مورد کشورهای سطح  در را  نظارت  است  ممکن هاداده از  حفاظت  تر قوی 

 ها توصیه 

 تسریع ضروری  تمهیدات همراه به را  حفاظتی قوانین کردن  اجرایی  فرایند باید کشور مراجع
 .دهند پوشش را  اطالعات فناوری ابزارهای و کووید با مرتبط هایبرنامه همه   تا کنند،

 
 مبتنی و  شفاف سیاستی  و مقرراتی هایچارچوب وجود  از  باید هاآن خصوصی شرکای  و هادولت
 .کنند حاصل اطمینان خصوصی حریم حقوق بر ویژه تا کیدی با حقوق، بر 
 

 قانون هر با  و شده بازبینی باید است  مرتبط هاداده از حفاظت به که  ایالیحه و گذاریقانون
 .شود هماهنگ دیگری موجود جداگانه   هایداده از حفاظت

 
 

 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه
 

 یا کرده معرفی جدید،  مخاطرات  معرفی بدون  بحران به پاسخ  در  هاآن از استفاده برای را هاداده از  حفاظت  هایچارچوب □
 .دهید گسترش

 
 .دهید توسعه مستقل   داده از حفاظت مرجع یک با  قدرتمند نظارتی  زیرساخت یک □

 



 

 

 قرار  جهانی اصول و هاشیوه بهترین با جهتهم را آن و کرده هماهنگ همسایه کشورهای با را هاداده از  حفاظت گذاریقانون □
 ۱۴.دهید

 
 زمینه   در هادولت به پشتیبانی ارائه   به باید دیگر  هایسازمان و بشر  حقوق هایگروه ،(هاNGO) نهادمردم هایسازمان □

 .دهند ادامه هاداده از  حفاظت گذاریقانون بهتر  اعمال یا/و تصویب

 
 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ٣ روند

 شفاف غیر  و یافتهافزایش گذاریاشتراک
 عمومی  مراجع میان هاداده

 ارزیابی 

 بین در گیریهمه به پاسخ در و عمومی مراجع سوی از هاداده گذاریاشتراک و آوریجمع
 برای هابرنامه تا یید و  تسهیل امر این  برای اصلی  دلیل. است رایج  جهان  سراسر هایدولت

 ترکیب مستلزم  فرایند این. هستند برقرار ایقرنطینه اقدامات که  یحال  در است  داخلی  سفرهای
-کووید برای اختصاصا   که است  هاییداده مجموعه آن نیز  و موجود پیش از  هایداده مجموعه

 مقرارتی  هاینظارت دیگر  یا هاداده از  حفاظت جامع قوانین غیاب  وجود،  این  با. اندشده تولید ۱۹
 این. انجامدمی پذیر آسیب و خاص  جوامع برخی بر  مخرب تا ثیرات و عملکرد خزش رشد به

 تردد محدودسازی و انتظامی نیروی با حساس شخصی اطالعات  گذاریاشتراک طریق از  اتفاق
 مجوزهای برای تا ندارند دسترسی آنالین هایپلتفرم به معمول طور به که دهدمی رخ کسانی
 .کنند ثبت را  خود  درخواست سفر 

 ها توصیه 
 گیریهمه یک در شخصی هایداده پردازش  برای که  خصوصی نهادهای و  عمومی  مراجع

 شفافیت در  صحیح عملکرد  شیوه   یک عنوان  به را  اثرگذاری هایگزارش باید کنندمی همکاری
 .کنند منتشر  و تهیه فعال گوییپاسخ و



 

 

 
 خصوصی حریم مشی  خط  و  مات خد شرایط  همانند حیاتی حقوقی مدارک  با  باید هابرنامه همه  

 .بگیرند قرار عمومی عرصه   در  باید مستندات این و شوند همراه
 

 هاداده ذخیره   محل آن، از  هدف و شده آوریجمع  هایداده نوع با رابطه در  را روشنی اطالعات
 اهداف  و شودمی گذاشته اشتراک به هاآن با هاداده که افرادی ها،آن سازیذخیره مدت طول و
 .کنید ارائه عملکردها این تمامی برای امنیتی هایپروتکل و آن
 
 دسترسی  شخصی  هایداده به که را  ثالثی شخص  برنامه   هر باید  خصوصی حریم  هایمشی خط
 .کنند فهرست  دارد

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 .دهید قرار شفافی انقضای هایبند هاداده گذاریاشتراک هاینامهتوافق در  □

 
 قرار  بایسته ارزیابی و هاداده از  حفاظت قوانین مشمول خصوصی بخش از  آمده بدست هایداده که کنید حاصل اطمینان □

 .شوندمی گذاشته اشتراک به داوطلبانه صورت  به یا و خریداری هاداده این که زمانی  جمله از  گیرد،می

 
 استفاده  چگونه و کسانی چه  سوی از هایی،داده چه اینکه مورد  در  اطالعات و خصوصی حریم  هایمشی خط خدمات، شرایط □

 .دهید انتشار و  توسعه را شد خواهند

 
 .دهند توضیح را  ثالثی شخص کاربردی برنامه   گونه هر و باشند  گراکل و فهم قابل  باید خصوصی حریم هایسیاست □

 
 مرتبط سازی ده پیا ابزارهای

 
 تماس  ردیابی  برنامه   برای خصوصی حریم رسانی اطالع قالب ●

 



 

 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۴ روند

 هایبرنامه بر عمومی آگاهی و اعتماد نبود
 . گذاردمی اثر تماس ردیابی

 ارزیابی 

 کشورهای تمام  در  عمومی پایین آگاهی یا اعتماد فقدان  علت به تماس ردیابی  هایبرنامه از  استقبال
 ضعیف  کارزارهای از ناشی امر  این از  بخشی . شد مواجه  مشکل با مطالعه، و بازبینی مورد

 به دولت  سوی از  هدفمند و متمرکز  ارتباطات غیاب کنار در که  بود، برنامه  حول گرفته صورت
 هایینگرانی از  هابرنامه از  برخی بعالوه،. انجامیدمی هابرنامه برخی حول عمومی سردرگمی

 .بردندمی رنج  خصوصی حریم  و دیدبانی مورد  در 

 ها توصیه 

 دقیق اطالعات  به دسترسی  که  کنند استفاده هدفمندی و متمرکز ارتباطات از باید  عمومی مراجع
 تا  باشد ایحرفه و علمی باید شده تهیه محتوای. دهدمی ارائه را ۱۹-کووید مورد در  موقعبه و

 را  هامحدودیت و  اقدامات به پاسخ نتیجه در و  دهد افزایش عموم میان  را  آموزش  و  رسانیآگاهی
 .ببخشند بهبود

 
 جامعه   اعضای با  را علمی  و دموکراتیک شفاف، منظم،  رایزنی   فرایندهای باید  عمومی مراجع
 .کنند حفظ مدنی

 
 شوند؟ سازیپیاده  هاتوصیه  چگونه

 
 صورت به که  باشند  داشته  عمومی  سالمت  اثربخشی در معنادار نقشی  توانندمی صورتی  در تنها تماس  ردیابی هایبرنامه □

 عنوان  به) جهانی هایاستاندارد و هاشیوه  بهترین از  استفاده. است اعتماد آن الزمه   که گیرند، قرار  عموم استقبال مورد وسیع
لفه عملکرد  خزش  از  جلوگیری کلی  صورت به  و( هدف مشخصات  ها،داده سازیکمینه مثال،  و ساخت  در  کلیدی هاییمو 
 است گرفته قرار  ابزار جعبه این انتهایی بخش  در که را افزارینرم الزامات  مشخصات  قالب. هستند عمومی  اعتماد حفظ

 .کنید مشاهده

 
 



 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

  روند

 ارزیابی  شدهرانده حاشیه به هایگروه  علیه تبعیض

 متخلفان  تا دادمی اجازه مردم به که کردند  اعزام  را  هاییبرنامه بررسی تحت کشورهای از  برخی
 و انبوه تجمعات  داد می اجازه کاربران  به که  هاییویژگی از استفاده با  را نشینیخانه دستور 

 از  که هنگامی هرچند، . کنند گزارش  عمومی  مقامات به  خود  منطقه   در را  ایالتیبین مسافران 
 به تعهد بدون  دهند، انجام دولت از  نیابت به را  دیدبانی عمل  که شودمی خواسته جامعه اعضای
 برای  سنگینی تبعات تواندمی امر  این کنند،  رعایت  معمول طور به  باید هادولت که برابری
 .باشد داشته  شده رانده حاشیه به هایگروه

 
 هایکنترل و کشوری ماندن خانه  در  دستورهای خاص، طور به ۱۹-کووید اقدامات که حالی  در 

 خطر معرض در جویانپناه  و مهاجران گذارند،می اثر هاجمعیت کل روی گیرانهسخت مرزی
 محفوظ خطرات این از پذیر آسیب جوامع اینکه از  اطمینان. هستند باالتری تبعیض یا و محرومیت
. شودنمی مدیریت  خوبی به همیشه  شود، می دیده کشورها  از تعدادی  در که همانگونه هستند،
 مجوز دریافت که هنگامی بویژه خورند،میبر  مشکل  به سفر هایمحدودیت با  مردم از  بسیاری
 دستورهای میانه   در مسکن  یافتن در حتی برخی. است پذیر امکان دیجیتال هایپلتفرم از فقط سفر 
-کووید. افتاد اتفاق ورها کش  برخی  در که همانگونه مواجهند،  هاییدشواری با کشوری  نشینیخانه
 آن  با  اقتصاد غیررسمی  هایبخش در شاغل  افراد  و  روستایی مردم  که  هاییچالش همچنین  ۱۹

 استفاده   بر افزون امر  این. کرد تشدید را جمعیت فزونی و  ناکافی آب  عرضه   مثل  هستند، مواجه
 شدن  آزمایش بدون هاآن در  هاهفته  برای مهاجران که بود، قرنطینه هایاردوگاه از  آمیز مشاجره
 شخصی صورت به خود کردن قرنطینه فرصت از و شدندمی نگهداری انزوا در  ۱۹-کووید برای
 .شدند محروم



 

 

 ها توصیه 

 .کنند پیاده کشور سراسر  در  مساوی صورت به  را عمومی  سالمت اقدامات باید عمومی مراجع
 

 و مهاجران  مثل ) پذیر آسیب هایجمعیت برای  خدمات  که  کنند تضمین باید  عمومی مراجع
. باشند امان  در گیریهمه با مرتبط مداوم  هایدشواری از بتوانند هاآن تا  شوندمی حفظ( جویانپناه 
 .است آموزش  و اقتصادی، هایکمک سالمت،  مراقبت  به دسترسی  شامل  خدماتی  چنین

 
 کووید  هایبرنامه از  استفاده عدم علت  به  فردی هیچ  که  کنند حاصل  اطمینان باید  عمومی مقامات
 .شودنمی سلب  خصوصی، یا عمومی خدماتی،  گونههیچ از او دسترسی  یا و  جریمه،

 
 اقدامات  که  را احتمالی هایپیامد که  باشند اثرگذاری تحلیل بر  متکی  باید عمومی  سالمت  اقدامات

 .بگیرد نظر  در باشند  داشته پذیر آسیب هایگروه روی توانندمی

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 .است عمومی مراجع  عهده   بر  کار این  که چرا نکنید، ملزم یا و ترغیب کووید اقدامات« متخلفان» گزارش  به را  افراد □

 
 و  اقدامات این  اعمال بر  مستقل نظارت از  و کنید اعمال کشور  سراسر  در یکسان  صورت  به را عمومی سالمت  اقدامات □

 .کنید کسب  اطمینان هاآن جبران سازوکارهای همچنین

 
 پشتیبانی هاینظام دیگر  و اجتماعی  تا مین عمومی،  سالمت هایسیاست مشمول جویانپناه و مهاجران  کنید  حاصل اطمینان □

 .شوندمی

 



 

 

 در( دیجیتال غیر) کاغذی هایبدیل وجود ز ا  نیستند، هابرنامه از استفاده به  مایل که  کسانی  یا  هوشمند  تلفن بدون  افراد  برای  □
 .کنید حاصل اطمینان تماس  ردیابی هایبرنامه کنار 

 

 چون  بدیعی هایگزینه گرفتن نظر  در  با کنید، حاصل اطمینان ایمن و پاکیزه مسکن و پناهندگی، هایدرخواست تداوم از  □
 (.دبو خواهند خالی  بحران  بدلیل صورت این  غیر  در  که) هاهتل در اقامت

 
 متفاوت پذیر آسیب هایگروه  بر  بالقوه تا ثیرات بیاورندکه بعمل بشر  حقوق بر اثرگذاری از هاییارزیابی باید عمومی مراجع □

 .دهندمی قرار  توجه مورد  را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۶ روند

 اعتراضات سرکوب

 ارزیابی 

 محدود شده   ارائه هایکمک به  پاسخ  در اعتراضات  نقدوبررسی، مورد  کشورهای از  برخی  در 
 دیگر  و نشینیخانه دستورهای از  ناشی  مسائل  به رسیدگی  در  محلی و ملی هایدولت سوی از 

 نیروی تا شد این به منجر  اعتراضات  موارد، بعضی در . دادند رخ کووید به مربوط اقدامات
 افراد  و  بیماران کودکان، که کند، استفاده اعتراضات کوبسر  برای نامتناسبی قدرت  از  انتظامی
 .دادمی قرار تا ثیر تحت را  سالمند

 
 بحران  سوءمدیریت به پاسخ در اعتراضات که شد روشن  دیگر، کشوری نقدوبررسی  در 

 در دولت  حمایت نبود خاطر  به همچنین اعتراضات. گرفتند شدت گیریهمه طول در  اقتصادی
 خود تا ثیر  تحت  را  زیادی  افراد که  را  اقتصادی رکود وضعیت که ملی،  نشینیخانه مدت  طول
 منجر  امنیتی نیروهای با درگیری حین در  تلفاتی به تظاهرات. کردمی تر وخیم بود داده قرار 
 نشینیخانه دستورات طول در جمله از  را،  اعتراضات تا  داشتند سعی  مسئولین که چرا  شدند،
 .دکنن سرکوب ملی،

 و  کنند، استفاده سیاسی  مخالفان سرکوب و  ارعاب برای کووید-ضد هایسیاست از  نباید هادولت ها توصیه 
 .شود استفاده زندان در  مخالفان مجازات برای هاآن از  نباید همینطور 

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 با  مبارزه برای روشنی  و شده تعیین اهداف دارای و محور -شواهد باید گذاریقانون عملیات و عمومی سالمت هایسیاست □

 در  بنیادی حقوق از  کامل برخورداری و دهند  ادامه اجازه   اقتصادی هایفعالیت به ممکن جای  تا و  باشند ۱۹-کووید شیوع
 .سازند پذیرامکان را هامحدودیت این حیطه  

 



 

 

 جبران سازوکارهای گیری، همه یک طول  در بنیادی حقوق نقض صورت  در ندارند،  وجود  هنوز هاسیاست و  قوانین این  اگر  □
 .شوند سازی پیاده اثربخش نحوی به باید دارند  وجود اگر صورت،  این  غیر  در. شوند حفظ یا  و مستقر  باید یا خسارت

 
 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۷ روند

 شکاف ، ۱۹-کووید محور-فناوری پاسخ
 است  کرده تشدید را هانابرابری و دیجیتال

 ارزیابی 

 روی مستقیمی اثر  موبایل فناوری از  استفاده و اینترنت به دسترسی زمینه   در  هانابرابری 
 بدل  حیاتی ایمسئله به نهایت در  امر  این . دارند گیریهمه طول در جامعه  به افراد  دسترسی

 و  بزند دامن  موجود هاینابرابری به  تواندمی منابعی  چنین  به  نابرابر  دسترسی  که  چرا  شودمی
 به  اجتماعی تا مین خدمات ساختن پذیردسترس با بعالوه،. دهد افزایش  را اخالقی هاینگرانی
 فاقد  آنان از بسیاری که پذیر،آسیب جوامع است ممکن آنالین، هایپلتفرم طریق از عمده صورت
 حیاتی  خدمات  از هستند، موبایل دستگاه محدودی تعداد دارای و بوده اینترنت به  کافی دسترسی
 هستند،  دسترس  قابل  فیزیکی صورت  به ها پلتفرم که جایی  در حتی  حال،  این  با. شوند محروم 
 عنوان به . رودمی فراتر پذیر آسیب جوامع از  که باشد  داشته منفی تبعاتی تواندمی هاآن طراحی 
 بسیاری  محلی  هایزبان به کاربرانشان  اینکه رغمعلی تماس، ردیابی هایبرنامه یبرخ نمونه،
 .گرفتند قرار دسترس  در  انگلیسی زبان  به فقط کنندمی صحبت

 ها توصیه 

 متناسب  و روشن باید مطالب این. شوند داده قرار  دسترس در  و یافته توسعه باید دیجیتال مطالب
 مسائل  نیز و دهند می نشان  را  برنامه  از استفاده نحوه   که ابزارهایی  و  آموزش  با  همراه باشند،
 باید نیز دیجیتال  سواد  آموزش . سازندمی برجسته  هاداده خصوصی حریم  رابطه در را  کلیدی
 .شود فراهم برنامه کاربران و اجتماعی  سالمت  کارکنان  دولت،  کارکنان برای

 
 نامثبت و  تردد  های درخواست برای  را  دیجیتال -غیر  و  جایگزین  ابزارهای  باید  عمومی مراجع

 .دهند توسعه واکسیناسیون
 



 

 

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 شوید، مطمئن  ۱۹-کووید پیشگامانه   هایطرح و  ها پاسخ تمامی  برای( دیجیتال-غیر  و) کاغذ  بر مبتنی هایجایگزین وجود  از  □

 .اجتماعی تا مین  به دسترسی و تماس ردیابی هایبرنامه تماس، ردیابی  به،  محدود نه اما و  شامل،

 
 قرار  نامساعدتری وضعیت در را  دارند قرار  متزلزل اقتصادی وضعیت در  که کودکانی که  دور  راه از  آموزش  مسا له   به □

 .کنید رسیدگی دهدمی

 
 .کنید جلوگیری کودکان میان دیجیتال شکاف( بزرگتر ) تبعات یجادا از  تا کنید حاصل اطمینان مالی منابع و هاسیاست وجود از  □

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 کووید  هایبرنامه انواع همهٔ برای
 
 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۱ روند

 بر مبتنی گذاریسیاست به  پرداختن عدم
 شواهد

 ارزیابی 

 یک دارای  باید  کنند رسیدگی اضطراری  وضعیت یک به دارند  تالش که  اقداماتی و  هاسیاست
 زمینه   در بنابرین . شود حاصل اطمینان  هاآن بودن  اثربخش از تا باشند  زیربنایی  عقالنی مبنای
 منطقه یا  کشور خاص  شرایط با  باید عمومی  سالمت  مداخله   از نوعی  هر ، ۱۹-کووید گیریهمه

 در متفاوتی موفقیت درجات  هادولت. شود حمایت مربوطه علمی  تحقیقات با  و  شود،  داده تطبیق
 برای  گیریتصمیم فرایند در مربوطه کارشناسان دیگر و  عمومی سالمت مسئولین کردن  دخیل 
 .داشتند ۱۹-کووید گیریهمه به پاسخ توسعه  

 ها توصیه 

 بخشی  فناوری که صورتی  در  تا  کنند، حاصل  اطمینان حیاتی  زیرساخت  استقرار از باید هادولت
 در بویژه. باشند اثربخش امکان حد در  شده معرفی فناورانه   اقدامات است، گیریهمه پاسخ از 

 توسعه باید اینترنت زیرساخت وب، بر  مبتنی هایسرویس دیگر  و موبایل هایبرنامه با رابطه
 پشتیبانی شبکه از استفاده از تا  شود  توزیع جمعیت میان کافی  طور  به  اینترنت دسترسی  تا کند پیدا
 .است مداخالتی چنین الزمه   که کند
 

 شدند واقع استفاده مورد عمومی سالمت  اضطراری وضعیت به پاسخ در  که ایفناورانه اقدامات
 وضعیت به اثربخش  رسیدگی  از تا هستند  مرتبط علمی  تحقیقات بر  مبتنی عقالنی مبنای یک دارای

 . کنند حاصل اطمینان اضطراری
 

 نحوی  به باید هستند مرتبط کارشناسان از  متشکل که دیگر  هایارگان یا عمومی سالمت مسئولین
 دهند  نشان  و  کرده تضمین بتوانند گذاران سیاست تا باشند  شده  دخیل  گیریتصمیم فرایند در  کافی
 که  اضطراری وضعیت خاص شرایط برای و بوده مرتبط تحقیقات بر مبتنی ها آن مداخالت  که
 .است مناسب  است،  شدن رسیدگی دست  در 



 

 

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 تا کنند شناسایی را خود کشورهای در  اینترنت حیاتی هایزیرساخت توزیع به مربوط امور  وضعیت باید کشور  مسئولین □

 .دهند تشخیص را  توسعه به نیازمند هایحوزه

 
 این. شود انجام هستند،  توسعه نیازمند که شدهشناسایی مناطق در  اینترنت حیاتی زیرساخت  روی توانندمی هاگذاریسرمایه □

 سواد  هایبرنامه حتی و رایگان Wi-Fi اتصال نقاط کردن فراهم همراه، تلفن هایطرح برای یارانه شامل تواندمی کار 
 .  باشد دیجیتال

 
 فناوری این  آیا که کنند بررسی  را  موضوع این کارشناسان  حضور با باید  گذارانقانون و  گذرانسیاست برنامه، اعزام  از  پیش □

 نتایج. کندمی ایجاد  زیادی جانبی صدمات  یا افزایدمی کووید علیه مبارزه به را توجهی قابل  ارزش خود، وجود توجیه برای
 صورت، هر در. گردد ارائه پایین در مذکور گیریتصمیم  کمیته   به  و  هشد ارائه هاییتوصیه قالب  در توانندمی هایی بحث چنین
 .گیرد قرار  عموم دسترس  در باز  منابع در باید هاتوصیه  این

 
 متخصصان  ،(هااپیدمیولوژیست یا گیرشناسانهمه) عمومی سالمت مستقل بخش: از  متشکل گیریتصمیم  اختیارات با ایکمیته  □

 تحت اندشده اتخاذ کمیته سوی از  که تصمیماتی که شوید مطمئن. کنید برپا هاداده از  حفاظت ماتمقا و گذاران سیاست فناوری،
 .هستند توازن و نظارت

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۲ روند

 علمی تحقیقات مورد  در  عمومی آگاهی عدم
 تشکیل را  کووید اقدامات زیربنای که
 .دهندمی

 ارزیابی 

 بیشتر برای  را مخاطره از  ایتازه نوع و  کرد پیدا شیوع جهان  سرتاسر در سرعت به ۱۹-کووید
 مشابهی  طور به شهروندان  و  هادولت برای یادگیری منحنی شیب ترتیب بدین . کرد ایجاد مردم
 هد شا بسیاری هایمکان. بود محدود دانشی با اقدامات انجام مستلزم - ابتدا در  بویژه - و بود، تند

 دارد،  وجود رشدی حال  در  شواهد. بودند بیماری حول  توطئه هایتئوری از موجی  گیریشکل
 هایمشوق نیز و سازی، قرنطینه و  اجتماعی  گیریفاصله به پایبندی دهد می نشان  که

. اندشده طراحی  درستی به که است  عمومی آگاهی کارزارهای تا ثیر  تحت شدت به واکسیناسیون،
 ایفا عمومی سالمت اقدامات در تر فعاالنه  پایبندی در  سهمی کارزارها این ها،محل از  تعدادی در 

 واکسیناسیون  به تمایل  و نبودند، دسترس در  که جایی  در ها،ماسک محلی  تولید مانند  کردند،
 .نداشت وجود

 توصیه 

 کارزارهای . کنید ایجاد  مدنی جامعه   از وسیع نمایندگی با « مشتاقان  از هاییائتالف »
 کنند تسهیل  را  عمومی  سالمت اقدامات به پایبندی توانندمی آفالین، هم  و آنالین  هم رسانی، آگاهی

 اجتماعات مورد  در بویژه را، مختلف هایشناسیجمعیت. کنند جلوگیری  اعتماد  رفتن  دست  از و
 .کنید کار  تماعات اج آن  درون اعتماد  مورد هایگروه با و بگیرید،  نظر  در شده،  رانده حاشیه به

 
 کنیم؟  سازیپیاده  را توصیه چگونه

 
 افزایش را  شده رانده حاشیه به هایگروه میان  آگاهی اثربخش نحوی به تواندمی مداخالت  در محور-اجتماع هایهمکاری  □

 ۱۵.دهد

 
 
 
 



 

 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ٣ روند

 دوران  در عمومی تدارکات  کارایی عدم
 ۱۹-کووید

 ارزیابی 

 دهندمی قرار تدارکات  فرایند شده   تسریع هاینسخه برای تمهیدی حقوقی هایچارچوب از برخی 
 وضعیت به اثربخش  و سریع پاسخ برای را  نیاز مورد منابع که دهند می اجازه هادولت به که

 برای جامع و شده تسریع فرایندهای که جایی  در  هرچند، . آورند بدست رو پیش اضطراری
 کمبود جمله از  مسائل، از  طیفی  است ممکن نشوند، دنبال  و نباشند موجود  عمومی تدارکات
 .بیاید بوجود حیاتی  تجهیزات

 توصیه 

 اضطراری هایوضعیت طول در عمومی تدارکات  برای موردی قوانین برابر در دائمی، قوانینی
 .شود حاصل اطمینان خدمات و  کاالها به کارآمدتر  دستیابی از  تا  کنید برقرار 

 
 و کاالها سریع تا مین تا گردد همراه ایپیشرفته خریداری هایدهیسامان با تواندمی کار  این

 .بگیرد صورت باشند، الزم  اضطراری وضعیت به رسیدگی در است ممکن خدماتی
 

 کنیم؟  سازیپیاده  را توصیه چگونه
 

 آنسیترال  قانونی مدل به مربوط هایبخش کننده  منعکس که کنید معرفی  را  عمومی تدارکات برای گذاریقانون نویسپیش □
(UNCITRAL)   به که تمهیداتی به ویژه توجه  با باشند، مشابه المللیبین هایاستاندارد سایر  یا عمومی تدارکات  درباره 

 .مربوطند حاد فوریت با  موارد در عمومی تدارکات
 :باشند زیر  موارد شامل  مثال، بعنوان است  ممکن تمهیدات این
 

 وجود بارفاجعه رویداد یک خاطر  به آن  انجام به فوری نیازی که  است مجاز  جایی  در تنها منبعی-تک تدارکات ●
 عملی دیگر  هایروش یا هاآن از استفاده در دخیل زمان  علت به  تدارکات، دیگر  هایروش آن در که باشد، داشته
 (.آنسیترال  از ( ب ) ٣۰.۵ اصل دهنده  انعکاس) نباشند



 

 

 باشند  نحوی به تدارکات شرایط اینکه مگر شوند، رگزارب کنندهتا مین با مذاکرات  باید قیمت و پیشنهاد تعیین برای ●
 (.آنسیترال ۵۲ اصل دهنده  انعکاس) نباشند پذیرامکان مذاکرات که

 کنندگانتا مین آن  و دولت  میان که هایینامه توافق با  مطابق شود، فوریت موجب  اضطراری وضعیت اینکه از  پیش ●
 .شوند تهیه فوری موارد در مشخص  کنندگانینتا م از باید خدمات  یا  کاالها است، شده نهایی

 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۱ روند

 استفاده و اعزام برای قانونی چارچوب نبود
 کووید هایبرنامه از 

 ارزیابی 

 بدون اغلب ،۱۹-کووید با مبارزه برای اقدامات و هابرنامه نظر، مورد کشورهای از  برخی در 
 برای کشور  مسئولین به اجازه دادن یا هاآن از  استفاده تنظیم برای مقرر  قانونی   هایچارچوب

 گذاریقانون هیچ موارد،  برخی در . گرفتند قرار  کار  دستور  در  کووید، هایبرنامه اعزام و ایجاد
 وجود  کووید هایبرنامه کارکرد برای نیاز  مورد شخصی هایداده پردازش  با رابطه در  مقرری
 ترجدی احتمال یک به عملکرد خزش گذاری،قانون در  هاییگذاریفرو چنین بخاطر . ستا نداشته
 فراتر اهدافی برای شخصی هایداده و اقدامات  این از  توانستندمی کشور  مسئولین یعنی شد،  بدل
 .کنند استفاده ۱۹-کووید از 

 توصیه 

 که آورد می فراهم اقداماتی    توسعه برای را مبنایی که  جامع حقوقی  چارچوب  یک سازی پیاده 
 کشور  حقوقی نظام  یا اساسی  قانون  در  باید تمهیدی. دهندمی تشکیل  را اضطراری پاسخ  از بخشی

 طول  در دولت  هایارگان برای را  ایتغییریافته هاینقش محدود،  ای بازه برای که گیرد،  صورت
 فردی  حقوق از محافظت  جهت کافی  هایپادمان و هانظارت تا کند،می دایر  اضطراری وضعیت

 .شوند حفظ
 

 کنیم؟  سازیپیاده  را توصیه چگونه
 

 :ذیل تمهیدات ایجاد  جهت گذاریقانون نویسپیش معرفی □



 

 

 
 وضعیت اعالم  اینکه به مشروط  کند،  اعالم  اضطراری  وضعیت معین  شرایطی تحت  باید دولت /اجرایی نهاد ●

 .باشد داشته اجرایی ضمانت مقننه قوه   سوی از  اضطراری

 .کنندمی حفظ را خود نظارت اضطراری وضعیت طول در  قضائیه و مقننه قوه   ●

 این  دامنه   و ماهیت  که  دهد، انجام  شده  اعالم  اضطراری وضعیت  به پاسخ  در اقداماتی  تواندمی هنگامی  تنها دولت ●
 .باشد شده مشخص روشنی  به اقدامات

 نه  و شامل   قوانین این دارند،  سازگاری موجود قوانین با اضطراری ضعیتو به پاسخ در شده سازیپیاده اقدامات ●
 .هستند هاداده از حفاظت قانون به محدود

 دارد،  وجود  اش اساسی قانون یا  حقوقی نظام  در  که  فردی حقوق از  تخطی گونه هر  کند می حاصل  اطمینان دولت ●
 .گذاردمی سر  پشت موفقیت با  را تناسب آزمون

 قوه   سوی از  ازاجرا پس تا یید و بازبینی مشمول شده اعالم اضطراری وضعیت به پاسخ  در  شده بتصوی اقدامات ●
 .هستند مقننه

 گونه هر و باشند دقیق زمانی محدودیت دارای باید آن به پاسخ  در شده سازیپیاده  اقدامات و اضطراری وضعیت ●
 .است گذاریقانون قوه   قبلی موافقت به منوط آن تمدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۲ روند

 جامعه  به نابرابر  و یافتهتقلیل دسترسی

 ارزیابی 

 که  کنندمی اعمال را اقداماتی هادولت عمومی، سالمت اضطراری وضعیت یک در  اوقات گاهی
 وجود  با  ، ۱۹-کووید گیریهمه متن  در. شود منجر معینی هایگروه علیه تبعیض به  است  ممکن
 اجباری  معینی اقدامات کنند، تبعیت هاآن از  تا نداشت وجود مردم برای کافی حمایت یا منابع اینکه
 نبودن  واکسینه یا/و هاواکسن به محدود  دسترسی  وجود  با  کشورها،  برخی  مثال،  عنوان  به . شدند
 هایمکان به دسترسی  اینکه از پیش  تا  کردند می ملزم  را  مردم  جمعیت از اعظمی  هایبخش

 .کنند واکسینه ۱۹-کووید برابر  در را  خود  شود،  داده هاآن به سفر یا عمومی

 توصیه 
 اضطراری وضعیت یک طول در الزامی  عمومی سالمت اقدامات که کنند تضمین باید هادولت
 چنین  از بتوانند مردم  تا  شوند،می پشتیبانی موجود  و  الزم  تسهیالت  و منابع با  عمومی سالمت
 .نشوند منع جامعه  به دسترسی  از  منصفانه غیر نحو به و کنند پیروی اقداماتی

 
 کنیم؟  سازیپیاده  را توصیه چگونه

 
 به هابرنامه برای محور -کاغذ هایبدیل و آزمایش واکسیناسیون، شامل جامعه به دسترسی ملزومات که کنید حاصل اطمینان □

 .هستند دسترس در جمعیت  تمامی برای گسترده صورت

 
-کاغذ هایبدیل و باشند،  دسترس  قابل  روستایی هم  و شهری مناطق  در باید  هم  آزمایش  هایمکان و  واکسیناسیون مراکز □

 .باشند دسترس قابل  آسانی به باید هابرنامه برای دیجیتال-غیر /حور م



 

 

 دهنده کمیسیون  عمومی هاینهاد  و متصدیان برنامه، دهندگانتوسعه  برای هاتوصیه . ۲
 
 

 
 چرا؟  و باشند داشته گیریهمه پاسخ در  دخیل نفعانذی از  توانندمی انتظاری چه  مردم  عموم

 
ثر استفاده   ضمانت  برای را  هاگام از یشمار  توانندمی ۱۹-کووید هایبرنامه دهنده  کمیسیون عمومی  نهادهای نیز  و برنامه  متصدیان و  دهندگان توسعه که بدانند  است  مهم  عموم  برای  مو 
 اعتماد عمومی،  سالمت تر وسیع راهبرد  از بخشی عنوان به هم  کنار  در دادرسی  هایآیین و ها پادمان طراحی،  و توسعه هایانتخاب بر مشتمل  ها،گام این . بردارند هابرنامه از  پایدار  و
 .کنندمی تسهیل را ۱۹-کووید هایبرنامه از  استفاده موفقیت و به
 
 خصوصی  حریم  حق جمله  از بنیادین،  حقوق از  برخورداری  همچنین  و افراد،  شخصی  هایداده از استفاده و آوریجمع بر اثری  کووید هایبرنامه طراحی  و  فنی های ویژگی عمل،  در

 .دارند
 
 طراحی  بر  مبتنی خصوصی حریم اصول گرفتن بکار . کندمی ترغیب را مردم  عموم و دنیم جامعه   اعتماد عمومی صورت به برنامه کد   دادن قرار  دسترس در  نمونه، عنوان به
 شامل همچنین اصول این بکارگیری. شودمی برنامه معرفی  از  ناشی هایآسیب و اعتماد رفتن دست از  به منجر  که کند جلوگیری ناخواسته پیامدهای دیگر و عملکرد خزش از  تواندمی

 با  واضح،  صورت به  باید ( شخصی) هایداده مدیریت . دارد وجود  هایی جایگزین آن  برای  معموال   که  شود، می مکان هایداده مانند ضروری  غیر هایداده از استفاده کردن  محدود
 امکان با خصوصی،  بخش  با  بویژه ی،گذار اشتراک از نوعی  هر. شود تعریف گذاری اشتراک محدودیت و  امنیت، سازی، ذخیره ها،داده حساسیت  هدْف،  به  خاص توجه کردن  معطوف
 .آتی عمومی سالمت هایسیاست به  بخشیجهت در  بویژه کند،  ایفا عمومی سالمت استراتژی  در روشنی  نقش باید پژوهشی، هایداده بودن استثنا

 
 صورتی در تنها برنامه  عملکرد. باشند مقاوم آتی تغییرات  به نسبت بالقوه اتتخلف بینیپیش طریق از باید نیز  هابرنامه گذارند، می احترام افراد حقوق به که  هاییچارچوب چنین درون
 .شود رسیدگی  شفاف صورت به بتواند گرفته صورت تخلف  گونه هر  که شود تضمین تواندمی

 
 



 

 

 تماس  ردیابی هایبرنامه برای
 
 

 عمومی  سالمت  بخشینتیجه

 ۱ روند

 دسترس در را  خود کدهای هابرنامه همه  
 دهندنمی قرار عموم

 ارزیابی 

 هایتفاوت  اگرچه دارد، وجود هایینقصان شده تحلیل هایبرنامه تمامی در  شفافیت نظر  از 
 دسترس  در بازرسی  برای  را  خود  کد  منبع برنامه  سه  تنها . هست هاآن بین در نیز چشمگیری

 کنند می استفاده تحلیل-ضد هاییک تکن دیگر  و پژواک کد، سازیمبهم از  هاآن عمده  . گذارندمی
 اعتماد  بر  هاییاقدام چنین. کنندمی دشوار را  رفتارها برخی  حضور  پذیر اطمینان تا یید و تعیین که
 ناسازگار  خصوصی حریم مهندسی هایتوصیه  و المللیبین  شفافیت با و گذارندمی منفی اثر 

 . هستند

 توصیه 

 با. کنید ایجاد باز متن صورت به هاپلتفرم همه   در  را کووید با مرتبط و موجود هایبرنامه  همه  
 کنند،  همکاری توانندمی افراد سرور،  سمت  کدهای عمومی ساختن  پذیر بازرسی و پذیردسترس
 اندازی راه بازبینی برای داوری سیستم یک و کنند، وارسی پذیریآسیب برای را خود کدهای
 .کنند

 
 کنیم؟  سازیپیاده  را توصیه چگونه

 
 کنید منتشر دیگری مشابه باز متن پلتفرم/وبسایت  در  یا (GitHub) هابگیت در  را منبع کد □

 
 را کد مستقل  وارسی  هاتکنیک این که  چرا  نکنید، استفاده منبع کد  تحریف یا کردن  پنهان برای  سازیمبهم تکنیک گونههیچ از  □

 .کنندمی دشوار 

 
 



 

 

 
 
 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۱ روند

 با  فناورانه راهکارهای استقرار و اعزام 
 خصوصی  بخش همکاری

 ارزیابی 

 سایر. گیرندمی شکل داده-گذاریاشتراک هاینامهتوافق صورت به هاهمکاری این از  برخی
 و  دیدبانی عملیات اجرای  برای هادولت به  خصوصی هایشرکت مساعدت  حول  هاهمکاری 
 مقرراتی و تنظیمی هایبازرسی از  غفلت هامشارکت این  اصلی اشکال. گرفتند شکل نظارتی
 از محافظت برای جامع چارچوب یک فاقد بازبینی تحت کشورهای تمامی بعالوه،. است مناسب
ال  زیر را  خصوصی-دولتی هایمشارکت مشروعیت  پیش  از بیش  که  هستند، هاداده . بردمی سو 
 .انجامدمی قدرت  از  نامتوازن استفاده   و عملکرد  خزش برای هاییزمینه دایجا  به امر  این

 روشنی  چارچوب  در  را خصوصی بخش و دولتی نهادهای میان داده-گذاریاشتراک هایفعالیت توصیه 
 .دهید قرار 

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 برنامه هایویژگی یا  عملکرد برای هاداده گذاریاشتراک ضرورت تا کنید مراجعه مرتبط افزاری نرم الزامات مشخصات به □

 .شود مشخص سامانه یا

 
 شوند،می گذاشته اشتراک به هاداده آن، بخاطر  که اهدافی و  دولتی نهادهای با شده گذاشتهاشتراک به هایداده کردن مستند برای □

 به « سازیپیاده ابزارهای» قسمت  در را  پایین  در شده  ارائه قالب . کنید ایجاد  پردازشی  عملیات  سوابق و داده  جریان  هاینقشه
 .کنید مالحظه  باشد، مواردی چه  دربرگیرنده   تواندمی مستندی چنین اینکه از مثالی عنوان

 



 

 

 گذاشته تراک اش  به دولتی  نهادهای با است  قرار  که هاییداده با  رابطه در بندهایی نویسپیش تهیه   برای حقوقی متخصین با □
 قراردادی هر  در باید موارد  این. کنید مشورت آن به اطالق قابل و مربوطه تعهدات سایر  و گذاریاشتراک این اهداف شوند،
 .شوند گنجانده خدمات  سازیآماده برای دولت و دهندهتوسعه میان

 
 مرتبط سازی ده پیا ابزارهای

 
 افزارنرم الزامات  مشخصات  قالب ●

 واکسن  گذرنامه   برنامه   برای داده  جریان نقشه   قالب ●

 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۲ روند

 برای  را متمرکز  هایسامانه کشورها بیشتر 
 کنند می انتخاب خود  تماس ردیابی هایبرنامه

 ارزیابی 

 کمتری انطباق از  شده تمرکززدایی هایسامانه به نسبت  متمرکز  هایسامانه که کرد ادعا توانمی
 پردازش  بیشتر متمرکز، سامانه   یک در. برخوردارند طراحی  بر  مبتنی خصوصی حریم  مفهوم با

 شخصی هایداده که دهد،می رخ  عمومی  مرجع تصدی تحت  مرکزی سرور  یک روی نیاز  مورد
 شده،  تمرکززدایی  سامانه   یک در  مقابل، در. کندمی پذیرتردسترس مراجع آن  رایب را  حساس 
 باالترین  با  شخصی هایداده که  نحوی به  گیرد،می انجام  کاربر دستگاه روی  پردازش  بیشتر 
 های دستگاه با شده ایوارهنامشبه هایداده تنها و مانندمی باقی  محلی  صورت  به حساسیت  میزان
 GAEN از  که کشورهایی مورد در  امر  این.  شوندمی گذاشته اشتراک به مرکزی ر سرو و دیگر 
API ( اپل/گوگل قرارگیریمعرضدر  اعالن  نویسیبرنامه واسط  )است صادق کنندمی استفاده. 

 بر  مبتنی خصوصی حریم  چارچوب یک از  استفاده با برنامه توسعه   اساس بر  را خود رهیافت توصیه 
 .کنید اتخاذ طراحی

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 



 

 

 راستاهم  را کووید   برنامه پیشنهادی عملکردهای که دهید توسعه  افزار نرم توسعه   فرایند برای را افزار نرم الزامات مشخصات □
« سازیدهپیا ابزارهای» قسمت  در پایین در را شده ارائه قالب. دهدمی قرار قانونی الزامات  یا مرتبط خصوصی حریم  اصول با

 .کنید مشاهده

 
 متخصص یک توصیه   کووید، هایبرنامه توسعه   خالل  در ها،داده از حفاظت  یا خصوصی حریم  مخاطرات  ارزیابی  برای □

 از  مرحله هر  در  خصوصی حریم و هاهداد از حفاظت اصول کنید، حاصل  اطمینان تا شوید جویا را مستقل و ثالث شخص
 .شوندمی سازی پیاده و تفسیر  بدرستی  برنامه، استقرار از پیش  توسعه، چرخه  

 
 مرتبط سازی ده پیا ابزارهای

 
 افزارنرم الزامات  مشخصات  قالب ●

 
 

 ناخواسته هایپیامد و عملکرد  خزش 

 ٣ روند

 مکان  هایداده از  متداول استفاده  

 ارزیابی 

 و کنند ردیابی را کاربران تا  دهدمی اجازه ملی مراجع به مکانی موقعیت هایداده آوریجمع
 عمومی  سالمت  هاینیاز  از فراتر که  دهند انجام  را  دیگری آمیز مزاحمت هایدیدبانی و هانظارت
 هایداده منزل، نشانی کاربران، هایعادت» توانندمی مکان هایداده که هنگامی امر  این. است
 نگرانی  محل سازند،  آشکار  را (« عبادت محل مثال عنوان به) مذهبی اعتقادات حتی و کار، محل
 . است ویژه

 ها توصیه 

 میزانی به را  را؛  شناسایی  قابل یا شخصی هایداده خاص طور به شده، آوریجمع هایداده میزان
 بر در  نیز  را GPS مکانی موقعیت به نیازمندی حذف کار  این  دهید، کاهش است الزم اکیدا   که
 .گیردمی
 



 

 

 ریم ح از  حفاظت برای تماسی ردیابی برنامه   هر  از  را مکان هایداده برای هادرخواست
 .کنید حذف خصوصی

 
 از  هم و برنامه از  اطالعات و کاربری حساب حذف برای آسان دسترسی با واضح گزینه   یک

 . دهید ارائه سرور
 

 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه
 

 .آورید عمل  به کد  از  منظمی هایبازبینی کد،  از سطرهایی به باال سطح  طراحی  تبدیل فرایند طول  در  □

 
 مشخصات از برنامه  عملکرد  کنید  حاصل اطمینان تا  کنید دخیل  را  خصوصی حریم  و  داده از حفاظت کارشناسان  و متخصصان □

 .کندمی پیروی است، اطالق قابل  اصول و الزامات دربردارنده   که  افزار نرم الزامات

 
 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۴ روند

 و ردیابی برای ابزارها از  متداول استفاده  
 وتحلیلتجزیه

 ارزیابی 

 افزاری نرم توسعه   هایکیت با  ارتباط در کامل طور  به طراحی،  بر مبتنی خصوصی حریم اصل
(SDKs) از استفاده خاص، طور  به. شودنمی دنبال اند،شده اعزام توجه مورد کشورهای در  که 

 افزارینرم توسعه   هایکیت واقع در یا ،(Google Firebase Library) گوگل  فایربیس کتابخانه  
(SDKs)  ،است نشده ترسیم  مربوطه خصوصی حریم  هایسیاست در واضح صورت  به دیگر. 

 ها توصیه 

 و هاداده ذخیره   محل  آن،  از  هدف  و شده  آوری جمع هایداده نوع با  رابطه در روشنی  تاطالعا
 آن،  اهداف و شود می گذاشته اشتراک  به ها آن با هاداده که افرادی ها،آن سازیذخیره مدت طول
 .کنید فراهم عملکردها این تمامی امنیتی هایپروتکل و
 



 

 

 کنید منتشر ( محلی هایزبان همه   به شده نوشته) ا ر  تریدقیق خصوصی حریم حفظ هایسیاست
 . ببرید نام صراحت به دارد دسترسی  هاداده به که  دیگری ثالث شخص هر از  و

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 های کتابخانه و ( SDKs) افزارنرم توسعه   هایکیت دهنده  ارائه که آورید  بعمل  ثالثی شخص  سازندگان  از هاییارزیابی □

 هایسیاست از  بازبینی یک شامل  باید  هاارزیابی این. شوند استفاده کووید برنامه   در  است  قرار که هستند دیگری  افزارینرم
 ثالث  شخص کدهای از  بازرسی یک نیز  و ها،داده از حفاظت با  رابطه در دیگر  مرتبط هایمستندسازی و خصوصی حریم
 .باشند برنامه توسعه   جهت  کاری فضای در شده  وارد



 

 

 کووید  هایبرنامه انواع همهٔ برای
 
 

 عمومی  سالمت  بر  تا ثیرگذاری

 ۱ روند

 کووید هایگواهی به دستیابی در تخلف

 ارزیابی 

 دارند  وجود  مواردی ، ۱۹-کووید درباره   توطئه نظریات  و نادرست اطالعات  خاطر  به قسمتی تا
 دسترسی هامکان  به بتوانند تا  کردند جعلی QR هایکد به دستیابی برای تالش افراد  هاآن در  که

 .رسیدمی هزار  هاده به تخلف  موارد تعداد کشورها، برخی در. کنند سفر یا  باشند داشته

 ها توصیه 

 شرکای شامل دخیل، طرفین همه   مناسب  ارزیابی از  و کنید بینیپیش را تخلف برای هاتالش
 .کنید حاصل اطمینان خصوصی بخش

 
 به  آمده بدست هایگواهی حذف اجازه   طراحی، بر  مبتنی خصوصی   حریم اصول حدود  در 

 صورت به خصوصی حریم بیانیه   در  فرآیند این کنید حاصل اطمینان و بدهید را جعلی صورت
 .است شده تبیین شفاف

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 واحد آزمون  باید کار این . کندمی عمل الزامات  با مطابق سامانه  شوید  مطمئن  تا دهید  انجام  بیشتری  سنجیصحت هایآزمون □

 آزمون ،(اجزا از هاییدسته میان  تعامالت به توجه ) سازییکپارچه آزمون  ، (سامانه منفرد  اجزای و  عملکردها به  توجه)
 کنندگانآزمایش یعنی انتخابی، کاربران به سامانه ارائه  ) مقبولیت آزمون و ،(سامانه کل از  شده   کامل هایبخش به توجه) سامانه
 .دهد پوشش را( بتا و آلفا

 



 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۱ روند

 در طراحی  بر  مبتنی خصوصی حریم  فقدان
 کووید  هایبرنامه

 ارزیابی 

 مبتنی خصوصی حریم  به دستیابی لحاظ به موفقیت از متفاوتی سطوح دارای کووید هایبرنامه
 نحوی به است ممکن کاربران نشود،  رعایت  مفهوم این به پایبندی اگر . هستند طراحی بر 

 و برنامه،  دهندگانتوسعه که شوند  منجر این  به توانندمی صدماتی چنین. ببینند صدمه نامتناسب
 حقوق و خصوصی حریم حقوق بدرستی نتوانند هستند، هاآن خدمات  خواستار که هاییدولت نیز 

 (SDKs) افزارینرم توسعه   هایکیت از هابرنامه برخی . کنند حفظ را  افراد  هایداده از حفاظت
( عمومی سالمت ) برنامه اصلی هدف از  منقطع دیگری، اهداف برای را هاداده که کنندمی استفاده
 بیشتر بعالوه،. بگذارند اشتراک به  دیگری ثالث  اشخاص با را  هاداده یا کنند پردازش 
 های کتابخانه یا  ثالث شخص  (SDKs) افزارینرم توسعه   هایکیت درباره   برنامه دهندگانتوسعه
 یا  و کنندنمی عمومی  را خود منبع کد یا  نیستند شفاف یشانهابرنامه در استفاده مورد افزارینرم

 ارزیابی یک اینکه بدون کووید هایبرنامه بیشتر این،  بر عالوه. کنندمی سازی مبهم را  آن بالعکس
 باشد،  گرفته صورت هاآن از  صورت خصوصی حریم یا هاداده از  حفاظت  بر  اثرگذاری از  قبلی
. شود کاسته خصوصی حریم یا هاداده از  حفاظت بالقوه   مخاطرات از تا شوندمی مستقر  و اعزام
 برای  هاداده از حفاظت  راهنمای کردن فراهم  جهت  در تالشی  کشورها  از برخی  چند،  هر 

 تماس ردیابی اهداف برای مشخص  شخصی هایداده  آوریجمع به ملزم که عمومی هایمکان
 .ندادند صورت بودند،

 ها توصیه 

 اهداف برای الزم  شخصی  هایداده که  کنید استفاده (SDKs) افزارینرم توسعه   هایکیت از  تنها
 .کنندمی پردازش را( سالمت  اطالعات  نمایش یا/و تماس ردیابی  یعنی) برنامه

 
 موجز و روشن  زبانی با را برنامه کاربران   که کنید تهیه خصوصی حریم  برای هاییرسانیاطالع
 چنین و  کندمی مطلع  شود،می پردازش  و  آوریجمع ها آن هایداده چگونه اینکه درباره  
 .کنید ارائه کاربرپسند  ایهشیو به را  هاییرسانیاطالع

 



 

 

 پردازش  عملیات  و عملکردها مستقل  سنجی صحت امکان  تا کنید  باز منبع را  هابرنامه منبع کد
 .شود فراهم برنامه

 
 عنوان به) کنندمی پردازش را شخصی هایداده عمومی هایمکان دهندگانسازمان که هنگامی
 چگونگی درباره   هاییراهنمایی  ، (دستی  صورت  به  هم و  دیجیتال تماس  ردیابی کمک به  هم مثال

 .باشد هاداده از صحیح حفاظت منتف ع و  مروج که نحوی به کنید ارائه هاداده پردازش 
 
 از فاظت ح یا  خصوصی حریم بر اثرگذاری از  هاییارزیابی برنامه، اعزام  و استقرار از قبل
 و  کنید، شناسایی  را  هاداده از  حفاظت و خصوصی حریم  بالقوه   مخاطرات تا آورید بعمل هاداده

 .دهید توسعه شده شناسایی مخاطرات برای را مناسبی کاهنده   اقدامات
 

 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه
 

 متخصص یک توصیه   کووید، هایبرنامه توسعه   خالل  در ها،داده از حفاظت  یا خصوصی حریم  مخاطرات  ارزیابی  برای □
 چرخه   از مرحله  هر در خصوصی حریم  و هاهداد از حفاظت اصول شوید، مطمئن تا شوید  جویا را  مستقل  و ثالث  شخص
 .اند شده سازیپیاده و  تفسیر  بدرستی  برنامه،  استقرار از پیش توسعه،

 
 راستاهم  را کووید   برنامه پیشنهادی عملکردهای که دهید توسعه  افزار نرم توسعه   فرایند برای را افزار نرم الزامات مشخصات □

« سازیدهپیا ابزارهای» قسمت  در پایین در را شده ارائه قالب. دهدمی قرار قانونی الزامات  یا مرتبط خصوصی حریم  اصول با
 .کنید مشاهده

 
 های کتابخانه و ( SDKs) افزارنرم توسعه   هایکیت دهنده  ارائه که  آورید  بعمل ثالثی  خص ش  سازندگان  از هاییارزیابی □

 های سیاست از بازبینی یک شامل باید هاارزیابی این. شوند استفاده کووید برنامه   در است قرار که  هستند دیگری افزارینرم
 ثالث شخص  کدهای از بازرسی  یک نیز و ها،داده از حفاظت با رابطه در  دیگر  مرتبط هایمستندسازی و خصوصی حریم
 .باشند برنامه توسعه   جهت  کاری فضای در شده  وارد

 



 

 

 برای کاربران  به که کنید تهیه کوتاه قالبی با  رسانیاطالع یک همراه به خصوصی، حریم هایرسانیاطالع از  نویسیپیش □
« سازیپیاده  ابزارهای» قسمت در را پایین در  شده ارائه البق. است دسترس در  نیز  پس آن از  و شودمی داده نشان اول بار 

 .کنید مشاهده

 
 .کنید منتشر  دیگری مشابه پلتفرم/وبسایت در یا  (GitHub) هاب گیت در  را منبع □

 
 استفاده  منبع کد تحریف یا ساختن  پنهان برای  سازند می دشوار  را  مستقل صورت به  کد  بازرسی  که  سازیمبهم هایتکنیک از  □

 .یدنکن

 
 و  کنند آوریجمع باید را هاییداده چه( ۱) جمله از  کنید، آماده  محل متصدیان برای هاداده از حفاظت راهنمای از  نویسیپیش □

 اشخاص با باید فقط هاداده( ۴) و ها،داده محرمانه   حفظ الزام  ( ٣) شوند،  نگهداری و آوریجمع باید چگونه هاداده( ۲) چرا، 
 .شوند گذاشته اشتراک به هستند، مرتبط هاآن آوریجمع اهداف با که مشخصی ثالث

 

 حفاظت بر  اثرگذاری ارزیابی تکمیل برای آغاز  نقطه   عنوان به« سازیپیاده  ابزارهای» قسمت در  پایین، در  شده تهیه قالب از  □
 .کنید استفاده برنامه توسعه   طول در خصوصی حریم یا هاداده از 

 
 مرتبط سازی ده پیا ابزارهای

 
  افزار نرم الزامات  مشخصات  برای مستندات قالب ●

  تماس ردیابی هایبرنامه خصوصی حریم برای رسانی اطالع قالب ●

 ها داده از محافظت /  خصوصی حریم   بر  اثرگذاری  برای ارزیابی  قالب ●

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ناخواسته پیامدهای و عملکرد  خزش 

 ۲ روند

 و خصوصی-دولتی هایهمکاری ظهور 
 شفافیت فقدان

 ارزیابی 

 مختلف  هایسیاست و اهداف به نیل برای خصوصی بخش با خود روابط از  دارند تمایل هادولت
 اعالن سامانه   از هادولت از بسیاری نیست؛  مستثنی قاعده این  از ۱۹-کووید. ببرند بهره
 به  یا Google/Apple Exposure Notification System) اپل/گوگل قرارگیریمعرضدر 

 برخی کنند؛می استفاده خود دیجیتال تماس ردیابی هایبرنامه ساخت  برای (GAES اختصار 
 و  حرارتی  هاینقشه ایجاد  جهت هاداده به تا  کنندمی مراجعه  مخابراتی  هایشرکت به  کشورها
 منظور به ینیدورب هاییسامانه از همچنین هاحکومت کنند؛ پیدا  دستیابی ویروس  شیوع ردیابی
 دیدبانی  دستگاه گسترش  موجب  ترتیب  بدین  و  کنندمی استفاده قرنطینه قوانین  از  تبعیت پایش
 زمینه   در یا اند،شده مخفی محرمانگی از  ابری در  اغلب هاهمکاری این هرچند،. شوندمی دولت
 کنند،می هاستفاد معمول مقرراتی هایمحدودیت از  فرار  برای اضطراری شرایط از  ،۱۹-کووید

 .کنند حاصل اطمینان افراد حقوق ماندن محفوظ از  تا  دارند وظیفه که هاییمحدودیت

 توسعه خصوصی-دولتی مشارکت در که هایی برنامه تمامی برای  را  مشارکت  و  همکاری شرایط توصیه 
 .کنید منتشر  عمومی عرصه   در را  اندشده داده

 
 کنیم؟  سازیپیاده را هاتوصیه  چگونه

 
 هایدرخواست پذیرش  طریق از مثال  عنوان به ) آورند  بعمل اطمینان خصوصی-دولتی هایهمکاری شفافیت از باید هادولت □

 (اطالعات آزادی  



 

 

 سازی پیاده  ابزارهای. ٣
 
 جعبه در شده ارائه هایتوصیه از  برخی سازیپیاده تسهیل  برای هاشیوه بهترین از هاییمثال همچنین و  هاقالب پایین در 

 .است موجود  ۱۹-کووید هایبرنامه ابزار 

 



 

 

 تماس  ردیابی هایبرنامه برای طراحی بر مبتنی خصوصی حریم
 

 کند می تولید را  خود  QR کد  که  دهد، می ارائه  را  خصوصی حریم دهنده  بهبود تماس  ردیابی برنامه   یک از مدلی  مثال  این
 از ، «(شده ثبت هایمحل)» اند شده ثبت برنامه  این در که هاییمحل از خروج و  ورود برای ( خود  رضایت با) افراد تا
 .کنند استفاده آن
 
 از که حالی در  کنند تسهیل را شدهثبت هایمحل از  خروج-ورود ضبط تنها که شوند طراحی ایگونه  به باید هابرنامه این

 :یعنی. کنندمی محافظت شخصی  هایداده و خصوصی حریم
 

 ؛ کندمی پردازش را  شخصی  هایداده ممکن میزان  کمترین  برنامه. ۱ 

 کووید  به ابتال مورد یک که صورتی در  و اندشده رمزگذاری ممکن میزان باالترین تا شخصی هایداده. ۲ 
 .شوند بازگشایی عمومی سالمت مرجع جانب از توانندمی تنها هاداده شود، داده تشخیص مثبت

 مشخص محلی در  که کندمی دریافت را خاصی افراد  ردیابی برای الزم هایداده تنها عمومی سالمت مرجع. ٣ 
 اند؛  داشته  حضور  است، شده داده تشخیص ۱۹-کووید انتقال خطر  که مشخصی  زمانی   بازه در  و

 حذف باشند، نداشته ارزشی  تماس  ردیابی اهداف  برای دیگر  اینکه محض به خروج-ورود هایداده همه  . ۴ 
 .شد خواهند

 

 هاداده انتقال و به دسترسی
 ثبت هایمحل توسط شده  پردازش  فرد  از  شده آوریجمع شخصی هایداده به نباید برنامه متصدی/دهندهتوسعه -

 .باشد داشته  دسترسی  عمومی  سالمت مسئول به یافته انتقال یا شده

 به  محدودی دسترسی اکید طور  به کنند،می استفاده افراد خروج  و  ورود ضبط برای برنامه از که  هاییمحل آن -
یت  قابل هویت وارسی تسهیل منظور  به نیاز  صورت در و ورود نقطه   در فقط که دارند،  شخصی هایداده  رو 
 .دارند دسترسی  هاداده این  به محل در  مجاز کارکنان  تنها. است

 شخصی با همزمان  شده ثبت محل  یک از  که افرادی با رابطه در  هاییداده تا است  مجاز عمومی  سالمت مسئول -
 (.هاآن با تماس منظور  به) کند دریافت اندکرده بازدید است ۱۹-کووید تشخیص دارای که
 

 شده  تعیین  هدف
 
 :شوند پردازش زیر اهداف با است ممکن شخصی هایداده

 .افراد به QR کد  یک ارائه  .  ۱ 

 .هستند حاضر محل  در  که کسانی درباره   شده ثبت هایمحل به امن داده   آوریجمع ابزارهای ارائه  .  ۲

 در است ممکن که  افرادی  با تماس  و  شناسایی برای عمومی سالمت  مرجع به نیاز مورد  هایداده ارائه  .  ٣ 
  .باشند بوده ۱۹-کووید تشخیص با شخصی  مجاورت

 شده پردازش  هایداده
 

 :کنندمی استفاده برنامه از  که افرادی درباره  .  ۱ 



 

 

 .تماس ردیابی  و شناسایی  اهداف برای شده استفاده تولد، سال  و خانوادگی نام و نام. آ
 تماس دریافت  لزوم،  صورت  در  و  برنامه کد QR دریافت  برای استفاده مورد  همراه، تلفن شماره. ب
 .عمومی سالمت  مرجع از 
 برنامه،  سرورهای و فرد  دستگاه روی  شده ذخیره محل، خروج  و ورود  QR کد بر مبتنی هایمهر . پ
 رمزگشایی  کند،  افشا  را  آن  عمومی سالمت  مرجع  درخواست   بدنبال  شده ثبت  محل  یک  که  صورتی در
 .گیردمی قرار استفاده مورد  تماس ردیابی اهداف برای  و شده

 
 شده ثبت هایمحل توسط.  ۲

 کاربری حساب  مدیریت و ایجاد  برای  که  کاربری حساب دارنده   بورع رمز کاربری،  نام  ایمیل،. آ
 .گیرندمی قرار استفاده مورد
 مکاتبه   برای عمومی  سالمت مرجع سوی از که  تماس، وقوع محل نقطه سه تلفنشماره و ایمیل  نام،. ب

 .گیرندمی قرار استفاده مورد تماس  ردیابی اهداف برای افشا  هایدرخواست
 

  عمومی  سالمت  مرجع توسط. ٣
 زمانی  بازه   یک در خاص محل یک  در که  کسانی  همراه  شماره   و تولد  سال  خانوادگی،  نام  و نام . آ

 .۱۹-کووید گسترش  از  جلوگیری برای اشخاص آن با  تماس و هویت تشخیص منظور  به خاص،
 

 هاداده حذف  و حفظ

 :شده ثبت QR کدهای و  افراد. ۱

 کد به پیوند فرد  اینکه محض به ، QR کد  رسید   و نامثبت اهداف برای شده هارائ شخصی هایداده. آ
QR شوندمی حذف کند،  دریافت را. 

 :شودمی نگهداری مکان  دو در  فرد  مورد  در شده رمزگذاری شخصی  هایداده شامل  QR کد. ب

i. کنند اسکن را آن بتوانند هامحل تا فرد،  دستگاه روی. 
ii. پیامکی پیوند طریق از را تصویر  بتوانند افراد تا متصدی،/دهندهتوسعه سرور روی 

(SMS)  کنند دریافت. 

 کنند،  حذف زمانی هر  در را  خودشان QR کد و  خود میان پیوند/  QR کد توانندمی کاربران . پ
 یابی رد اهداف  برای روز ۱۴ مدت به همچنان  QR کد  آن  از خروجی  و  ورود  ضبط گونه  هر  اگرچه
 .شد خواهد حفظ تماس

 
-ورود هایداده آوریجمع جهت را  هامحل برای قانونی الزام عمومی سالمت مرجع که هنگامی. ت 

 .شد خواهند حذف هاآن رمزگشایی  ابزار و QR هایکد همه   کند،می باطل  خروج
   

 :هاآن کنندگانبازدید و هامحل درباره   هاداده. ۲
 :که شود می نگهداری زمانی  تا محل  یک به مربوط شخصی هایداده. آ

 مورد در  هاداده صورت آن در  که) کند غیرفعال  را خود کاربری حساب محل. ۱
 اهدف برای شدن، حذف از  پیش روز ۱۴ تا مربوطه خروج-ورود هایداده و محل

 یا  ، (شوندمی نگهداری تماس ردیابی



 

 

 های داده آوریجمع جهت را هامحل برای قانونی الزام عمومی سالمت مرجع. ۲
 .شوند می حذف کاربری هایحساب همه   و کند می باطل خروج -ورود

 .شوندمی حذف  روز ۱۴ از پس  خودکار صورت  به شده ثبت  محل خروج -ورود هایداده. ب
 هایرویه و  هاسیاست مقررات، با مطابق  عمومی سالمت  مرجع  برای  شده افشا هایداده. پ

 .شوندمی شپرداز کشوری
 

 ارسال  برای ها آن از برنامه  که  هاییپردازنده و کند می حذف  را (SMS) پیامکی هایداده برنامه . ٣
 .کنندمی پاک سرورهایشان روی از  تحویل  محض به  را هاداده کند،می استفاده هاپیام

 
 عمومی  سالمت  مرجع به داده افشای

 

 هایمحل به شود اسکن آنان QR کد که هنگامی هاداده. شودمی رمزگذاری هاآن QR کد در  افراد هایداده. ۱
 هاداده تماس،  ردیابی برای لزوم صورت در  فقط تواندمی عمومی سالمت مرجع. شوندمی داده پیوند شده بازدید

 .کند پیدا دسترسی ها آن به و بازگشایی را
 

 تواندمی عمومی سالمت  مرجع شود،می ردیابی محل یک در  ۱۹-کووید تشخیص با فردی که، شرایطی در. ۲
 اجازه   تواندمی محل . کند درخواست  زمان  همان در حاضر اشخاص با رابطه در  محل آن از  را  العاتاط افشای
 اطالعات  درخواست  تصدیق   به نیاز  صورت در  یا کند، تا یید مرتبط اشخاص با رابطه در را هاداده  انتقال

 .کند درخواست عمومی سالمت  مرجع از  را بیشتری
 

 - دهدمی را مربوطه افراد مورد در  هاداده به دسترسی اجازه   تنها مومیع سالمت مرجع به افشا مجوز . ٣
 .بودند حاضر محل  در شده معین  زمانی دوره   در  تنها که کسانی

 

  اطالعات امنیت
 

 امنیت هایویژگی. شودمی محقق قدرتمند  رمزگذاری و  دسترسی کنترل ها،داده  تفکیک طریق  از  اطالعات امنیت. ۱
 .اندکرده اعتبارسنجی  و  بازرسی  مستقل رایانه   دانشمندان را کد منبع و  معماری اطالعات،

 
  هاکوکی

 

 امنیت ضمانت و  کاربری حساب  ایجاد تسهیل هدف با زیر،  ضروری اکیدا   هایکوکی از  برنامه گاهوب. ۱
 :کندمی استفاده هاداده

 .شودمی استفاده گاهی وب میان درخواست جعل برابر در سرویس  حفاظت منظور  به“ csrftoken. ”آ



 

 

 شده  سنجی اصالت کاربران به  سرور  سوی از هانشست صحیح  اختصاص منظور به“ sessionid. ”ب
 .شودمی استفاده داشبورد به دسترسی  دارای و

 



 

 

 افزار نرم الزامات مشخصات قالب
 

 حال در سامانه   یا برنامه  که  کندمی توصیف را  الزاماتی تمام فصیلت به  که است  مستندی افزارنرم الزامات  مشخصات 
 بخشی  از مثالی  پایین در. باشد قانونی و  فنی  الزامات  شامل  تواندمی هم  تواندمی مستند  این . کند رعایت  را  هاآن باید توسعه

 ارائه  کند،  سازیپیاده باید تماس  ردیابی برنامه   یک که  را قانونی الزامی  که  است افزارنرم الزامات مشخصات یک از 
 .کندمی
 

 ٣۱-الزام الزام  شناسه  
 Google/Apple Exposure Notification از  باید برنامه این الزام  شرح

Framework کند استفاده تماس  ردیابی مدل برای. 
 [نام] نویسنده 
 ۱.۱ ویراست 
 [تاریخ] عرضه  تاریخ

 هاداده سازیکمینه شده، تمرکززدایی تماس ردیابی هاکلیدواژه 
 باید -( اطالعات منصفانه   کاربری اصول) FIPPs آوریجمع محدودسازی اصل قانونی الزام

 گونه  هر  و باشد  داشته  وجود  شخصی  هایداده آوریجمع برای هاییمحدودیت
 یت رضا یا آگاهی با  مناسب، جای در  و منصفانه، و قانونی هایراه از  باید ایداده

 .شود آورده بدست  هاداده صاحب  شخص
 سناریو  توصیف
 شناساگرهای  به موسوم  رمزنگارانه   هاینشان) کنندمی تولید  تصادفی هایشناسه GAEN از کنندهاستفاده  هایبرنامه

 تماس در  کاربر  که هنگامی. دهند انعکاس را دستگاه مکان تا کنندمی تغییر  دقیقه ۲۰-۱۰ هر  که( لغزنده مجاورت
 دستگاه دو آن کند، می ادهاستف GAEN سامانه   از  که ایست برنامه دارای  که  گیردمی قرار دیگری دستگاه با نزدیک
 آزمایش  مثبت نتایج همچنین کاربران. کنندمی ضبط و تبادل بلوتوث طریق از را خود به مربوط تصادفی هایشناسه
 ۱۴ طی شاندستگاه که تصادفی هایشناسه از  فهرستی ترتیب بدین کنند،می وارد برنامه در  نیز  را خود ۱۹-کووید
 .شودمی مخابره عمومی  مرجع یک تصدی تحت  مرکزی سرور  کی به  است کرده ضبط گذشته روز 

 
 های شناسه از  ایدادهپایگاه  با است،  کرده ضبط که را تصادفی هایشناسه آن ایدوره صورت به سپس موبایل دستگاه
 را  ربرکا برنامه  آنگاه شود،  یافت  تطابقی اگر. کندمی مقایسه ۱۹-کووید آزمایش مثبت نتیجه   یک با  متناظر  تصادفی

 کندمی توصیه هاآن به و سازدمی مطلع باشد، گرفته قرار  ۱۹-کووید به مبتال شخصی معرض در است ممکن اینکه از 
 معین،  مدتی برای خود کردن قرنطینه یا/و ۱۹-کووید آزمایش دادن  نظیر  مربوطه، عمومی  مرجع دستورالعمل  از  که

 .کنند پیروی
 

 طراحی  مفروضات
 .کنندمی تغییر  دستگاه مکان با مطابق و منظم طور به دستگاه روی ،رمزنگارانه هاینشان
 ایوارهنامشبه شکل  به تنها را کاربران شخصی هایداده است، عمومی سالمت مرجع آن متصدی که مرکزی سرور 

 .کندمی نگهداری( تصادفی رمزنگارانه   هایشناسه)
 

 



 

 

 واکسن  گذرنامهٔ برنامهٔ قالب   برای داده جریان   نقشهٔ
 

 قانونی الزامات کردن متصل برای تواندمی داده جریان نقشه   یک هستند، پردازش  و آوریجمع حال در  هاداده  که هنگامی
 نقشه   یک از  مثالی پایین در. گردد تضمین الزامات  از  کامل پیروی تا شود  استفاده هاداده عمر چرخه   مشخص مراحل  به
 عملکرد  و شوندمی اعمال هاداده عمر  چرخه   از  مرحله هر در  که خاصی قانونی الزامات  کلی سرئو که دارد وجود داده

 مشخصات  در  شده مشخص شناسه   با باید الزام شناسه  . کندمی ترسیم را باشد داشته باید نتیجه عنوان به برنامه که متناسبی
 .است مشاهده قابل  باال در آن از  لیمثا که  باشد، داشته تناظر  برنامه با مرتبط افزار نرم الزامات

 
 

 کاربر سالمت  اطالعات  برای هاداده عمر چرخه  
 

 عمر چرخه   مرحله  
 داده

 الزام  شرح الزام  شناسه  

 و  ۱۹-کووید آزمایش نتایج ،۱۹-کووید واکسیناسیون وضعیت برنامه، REQ-51 آوریجمع
 .کرد خواهد پردازش را  کاربر ۱۹-کووید طبیعی مصونیت اطالعات

 
 اطالعات کاربر  که هنگامی متعاقبا   و نام ثبت هنگام سالمت اطالعات این
 .شد خواهد آوریجمع کند می وارد برنامه درون را

 کاربر که کندمی تبدیل QR کد یک به را کاربر  سالمت اطالعات برنامه REQ-78 استفاده
 .کند پیدا ورود ل مح به بتواند تا  دهد نشان محل گردانندگان به تواندمی

 .کنند اسکن  را  آن  تا شد خواهد تولید محل  متصدیان برای کاربر  QR کد REQ-09 افشا
 خود  دستگاه روی را برنامه کاربر  که زمانی تا کاربر  سالمت اطالعات   REQ-12 نگهداری

 .شودمی حفظ دارد،می نگه شده نصب
 

 شده  اسکن  آن  در کاربر QR کد  که مکانی  با ارتباط در ایداده برنامه
 .داردنمی نگه

 .رودمی بین  از شود می حذف  برنامه  که  هنگامی کاربر  سالمت  اطالعات REQ-34 نابودی 
 

 



 

 

 تماس ردیابی برنامهٔ برای خصوصی حریم رسانیاطالع قالب
 
 به  و شود  استفاده تماس  ردیابی هایبرنامه برای تواندمی که است  کوتاه قالبی با  رسانیاطالع یک  از  اینمونه پایین  در 

 درباره   اطالعات  ترینمهم رساندن هدف. شود ارائه کنندمی نام ثبت برنامه در  بار  اولین برای که هنگامی کاربران
یت برای ایینهگز  همراه به برنامه، که است هاییپردازش ال  یک ارسال یا و کامل رسانیاطالع رو   دهنده توسعه به سو 
 . است داده انجام

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Your Privacy

! This app was developed by Company A on 
behalf of Government 1.

"
When you use our app, we collect your name, 
address, phone number and health information. 
This health data includes for example your 
Covid-19 test results.

#
We use your data because it is necessary for the 
performance of a task carried out for public 
health purposes.

$ We collect your data when you first register on 
the app and as you continue to use the app.

%
We use your data to notify you if you have been 
in close contact with a person potentially 
infected with Covid-19.

& We store your data in Country X and we use 
servers that are certified for health data hosting.

'
We use SDKs from the following third party 
providers: 

• Provider 1 

• Provider 2

( This privacy notice was last updated on 1/1/22.

See Full Privacy Notice Have a Question?



 

 

English Text Translated Text 

Your Privacy شما  خصوصی حریم 
This app was developed by [Company A] on 

behalf of [Government 1]. 
[ ۱ دولت] از  نمایندگی به[ الف شرکت] را برنامه این

 .است داده توسعه
When you use our app, we collect your name, 

address, phone number and health 

information. This heath data includes for 

example your Covid-19 test results. 

 نشانی،  نام، ما کنید،می استفاده ما برنامه   از  که هنگامی
. کنیممی آوریجمع را  شما سالمت اطالعات و تلفن شماره  
 نتایج دربردارنده   مثال عنوان  به سالمت  هایداده این

 .هستند شما  ۱۹-کووید آزمایش
We use your data because it is necessary for 

the performance of a task carried out for 

public health purposes. 

 انجام  برای هاداده چون  کنیممی استفاده شما یهاداده از ما
 عمومی سالمت  اهداف  برای که  است  ضروری ایوظیفه 
 .هستند الزم

We collect your data when you first register 

on the app and as you continue to use the app. 
 از بار اولین  برای شما  که هنگامی را  شما  هایداده ما

 هستید  برنامه از  استفاده حین در  یا کنیدمی استفاده برنامه
 .کنیممی آوریجمع

We use your data to notify you if you have 

been in close contact with a person potentially 

infected with Covid-19. 

 در  که صورتی در  تا کنیممی استفاده شما هایداده از  ما
 قرار ۱۹-کووید به مبتال شخص یک اب نزدیک تماس
 .دهیم اطالع شما به داشتید،

We store your data in [Country X] and we use 

servers that are certified for health data 

hosting. 

 از  و کنیممی نگهداری[ ب کشور] در  را شما هایداده ما
 های داده از میزبانی  برای که  کنیم می استفاده سرورهایی 

 .اندشده تا یید سالمت
We use SDKs from the following third party 

providers: 

● [Provider 1] 

● [Provider 2] 

 از( SDK) افزارینرم توسعه   هایکیت  از ما
 :کنیممی استفاده زیر  ثالث شخص  دهندگانارائه

 [۱ دهنده  ارائه] ●

 [۲ دهنده  ارائه] ●

This privacy notice was last updated on 

1/1/22. 
 تاریخ  در  بار  آخرین  خصوصی حریم  رسانیاطالع این

 .شد روزرسانی به ۲۰۲۲/۰۱/۲۲
See Full Privacy Notice ببینید را خصوصی حریم کامل  رسانیاطالع 
Have a Question? الی  دارید؟  سو 

 
 



 

 

 ها داده از محافظت/ خصوصی حریم بر اثرگذاری ارزیابی قالب
 
 یک اعزام از  قبل باید که دارد، قرار  هاداده از  محافظت/  خصوصی حریم بر  اثرگذاری ارزیابی برای قالبی پایین در 

 .شود کامل برنامه
 
 

 […] برنامه/سامانه
 […] برنامه/سامانه نسخه  
 حریم  بر اثرگذاری  ارزیابی  تاریخ

 هاداده از  محافظت/  خصوصی
(DPIA) 

[…] 

 
 

 
 توسعه پروژه   زمینه  پیش

 
 حال در ایبرنامه/سامانه چه

 است؟  توسعه
[…] 

 داده توسعه برنامه/سامانه چرا
 شود؟ می

[…] 

 برنامه/سامانه توسعه   در  کسی چه
 است؟  دخیل

[…] 

 روی بر آزمایشی نوع چه
 گرفته صورت برنامه/سامانه
 است؟ 

[…] 

 برای شده ریزیبرنامه تاریخ
 است؟  زمانی چه  کامل  استقرار 

[…] 

 
 

 
 پردازش  عملکرد توصیف

 
 هایداده چه از  برنامه/سامانه
 کند؟می استفاده شخصی

[…] 

 اهدافی چه برای شخصی هایداده
 شوند؟می استفاده

[…] 

 کسانی  چه برای شخصی هایداده
 شوند؟ می افشا

[…] 

 افزارینرم توسعه   هایکیت چه
(SDK ) هایکتابخانه یا 

 دیگری ثالث  شخص افزاری  نرم
 برنامه/سامانه  توسعه   برای
 شوند؟می استفاده

[…] 



 

 

 
 

 خطرپذیری  شناسایی
 

 خطرپذیری  رویداد پذیریآسیب تهدید
 [باال متوسط، پایین،] […] […] […]

 
 

 
 خطرپذیری مدیریت

 
 عقالنی  مبنای پاسخ  نوع پاسخ خطرپذیری 

 یا تقلیل انتقال، پذیرش،] […]
 [اجتناب

 یا سازمانی  فنی،]
 [قراردادی

[…] 
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