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The Conflict between Citizens' Right to Privacy and 
the State's Right to Digitally Tracking People Infected 

or Suspected of Transmitting the Covid-19 Virus  

Abstract 

The proliferation of Coronavirus around the world and the need to maintain 
the health of individuals in society have forced many governments to 
impose restrictions on citizens' rights by imposing social distances, 
quarantine and closure of educational, economic and sports centers. One 
important action of governments in combating the spread of coronavirus is 
the digital tracking of people infected by coronavirus in some countries. 
This article seeks to answer the following questions. First of all, due to 
application of this policy in which aspect or aspects of protection of privacy 
can the states intervene? Second, given that the imposition of restrictions 
must be done where necessary, the question arises as to whether the 
restrictions imposed as a result of the digital tracking of people infected or 
suspected of having the corona virus and its transmission to other members 
of the community were commensurate with the need to maintain the health 
of members of the community. An examination of the various measures 
taken in countries around the world shows that the restrictions imposed on 
privacy can be justified by simultaneously respecting the health of the 
citizens of the community as well as the provisions of international human 
rights law.  

Keywords: Quaid 19 virus, Right to Privacy, Right to Health, 
International Covenant on Civil and Political Rights, European 
Court of Human Rights. 
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با حق دولت در    ی خصوص   م ی حفظ حر تزاحم حق شهروندان بر  
   19  -د ی کوو   ی مار ی مشکوک به انتقال ب   ا ی افراد مبتال و    تال ی ج ی د   ی اب ی رد 

 

 چکیده
دولت  از  بسياری  جامعه،  افراد  سالمت  حفظ  لزوم  و  جهان  سراسر  در  كرونا  بيماری  ناچار شيوع  را  ها 

تا ب فعاليتا اعمال سياست فاصله ساخت  با اعمال لرنطينه و تعطيلي برخي  های گذاری اجتماعي از جمله 
محدودیت اجتماعي  و  ورزشي  مه  التصادی،  از  یكي  كنند.  وضع  شهروندان  حقوق  بر  را  ترین هایي 

ویروس ها در مبارزه با شيوع ویروس كرونا، ردیابي دیجيتال افراد مبتال و یا مشكوک به  الدامات دولت
شود. سوال اول این است  باشد. در این مقاله به چند پرسش مه  پاسخ داده مي كرونا در برخي كشورها مي 
ها به دخالت دولت در كدام یك از جوانب حق بر حفظ حری  خصوصي منجر   كه اِعمال این محدودیت

دیجيتال افراد مبتال و یا  های اعمال شده در نتيجه ردیابي شده است؟ سوال دوم آن است كه آیا محدودیت
مشكوک به ویروس كرونا و انتقال آن به دیگر افراد جامعه با ضرورت حفظ سالمت افراد جامعه تناسب  
كه  دارد  آن  از  نشان  جهان  كشورهای  در  شده  انجام  مختلف  الدامات  بررسي  نه؟  یا  است  داشته 

فظ سالمت شهروندان جامعه  های اعمال شده در حوزه حری  خصوصي با توجه به رعایت ح محدودیت
 . باشدالملل بشر مي لابل توجيه بوده و منطبق با رعایت مقررات حقوق بين
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 مقدمه

تواند به زیست  ن ارتباط و زندگي جمعي نميانسان با وجود آنكه مدني بالطبع است و بدو
شایسته خود ادامه دهد، در عين حال عاللمند است كه للمرو تنهایي و خلوت او از سوی  

دست آن  به  و  گيرد  لرار  احترام  مورد  كه  دیگران  نيست  تردیدی  بنابراین  نشود.  اندازی 
هاست كه  حقوق انسانترین  ترین و اساسياحترام به حری  خصوصي افراد، یكي از بنيادی

كند و با كرامت انساني  ها در برابر مداخله حكومت و دیگر اشخاص حمایت مياز انسان
ارتباط تنگاتنگ دارد. در عين حال ممكن است حفظ منافع جمعي جامعه، اتخاذ الداماتي  

 را ایجاب نماید كه محدودیت بر للمرو حقوق خصوصي را در بر داشته باشد. 
های آغازین  در ماه« موسوم به كرونا و با توجه به اینكه  191ید  وی »كوبا شروع بيمار 

هيچ واكسني برای پيشگيری از آن با موفقيت توليد نشده است، برای  شيوع این بيماری،  
های مرتبط با آن اتخاذ الدامات بهداشتي عمومي برای كنترل شيوع جهاني  كاهش آسيب

است ضروری  و  2.ویروس  پيشگيری  منظور  است    به  ممكن  بيماری  این  شيوع  تولف 
بيمار در  الداماتي از سوی دولت با  یا افرادی كه ممكن است  بيمار و  افراد  ها در ردیابي 

انجام   باشند  است جهت كاهش  تماس  ممكن  الدامات  این  از  برخي  كه  حالي  در  شود. 
ه در پيوند  شيوع این بيماری، معقول و اميدواركننده به نظر برسد اما اعمال نظارت گسترد

مي عمومي  بهداشت  حفظ  و  با  ساختارها  كه  باشد  داشته  دنبال  به  را  تهدید  این  تواند 
را  شيوه حری  خصوصي  بر  مداوم، حق  به صورتي  كه  توليد شود  های ضددموكراتيكي 

  .تضعيف نمایند
بعنوان یكي از   رعایت مسائل مختلف حقوق بشری از جمله حق بر حری  خصوصي 

این  بنيادی ميترین  مطر   و حقوق  اصول  از  یكي  خصوصي  حری   بر  حق  شود. 
 12المللي حقوق بشری از جمله در ماده  های بنيادیني است كه همواره در اسناد بين آزادی

ماده   بشر،  حقوق  جهاني  ماده    17اعالميه  سياسي،  و  مدني  حقوق  كنوانسيون    8ميثاق 
اعالميه    18شر و همچنين ماده  كنوانسيون آمریكایي حقوق ب  11اروپایي حقوق بشر، ماده  

 

1. COVID-19. 
2. Veena Dubal, The Expansion of Mass Surveillance to Stop Coronavirus Should 

Worry Us All, 18 Apr 2020, The Guardian, available at: www.theguardian.com, 

Last Visited: 9 May (2020). 
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ها،  دولت  در پي الدامات محدودكننده  1.اسالمي حقوق بشر لاهره به آن اشاره شده است
در   شده  تنظي   ملي  لوانين  كه  است  آمده  بوجود  جهان  سراسر  در  كلي  نگراني  این 
حری    در  خودسرانه  و  غيرلانوني  مداخله  به  خصوصي  ارتباطات  بر  نظارت  خصوص 

اشخا پيشرفتخصوصي  به  نظر  آنكه  بویژه  شود.  منجر  فناوری،  ص  در  تحوالت  و  ها 
فرصت و  دولتامكانات  برای  بيشتری  افراد  های  خصوصي  حری   در  دخالت  جهت  ها 
باشد. لذا ها ميها در معرض نقض از سوی دولتو حقوق بشری انسان  2ایجاد شده است 

افراد جامعه و لزوم رعایت ح افراد  ضروری است ميان حفظ سالمت  ق حری  خصوصي 
 تعادل برلرار گردد.

تحليلي پس از توضيح مفهوم و دامنه حق بر حفظ حری     -مقاله با روش توصيفي  این 
یافتن پاسخ   نتيجه اعمال سياست    استبرای این سؤاالت  خصوصي، درصدد  اوالً در  كه 

  انتقال   به   شكوک م  یا   و  مبتال   افراد  دیجيتال   گذاری اجتماعي بویژه از طریق ردیابي فاصله
خصوصي  19  یدوكو  ویروس حری   حفظ  بر  حق  جوانب  یا  و  جنبه  كدام  در  دولت   ،

مي محدودیتدخالت  اعمال  آنكه  به  توجه  با  ثانياً  ميكند؟  ضرورت  ها  حد  در  بایست 
بعبارت دیگر، یا  با خطری كه در صورت عدم اعمال    انجام شود  برلرار شده  محدودیت 

مي تهدید  را  جامعه  ميمحدودیت  مطر   سوال  این  باشد،  متناسب  آیا  كرد  كه  شود 
های اعمال شده در نتيجه طر  اعمال این محدودیت با ضرورت حفظ سالمت  محدودیت

به سه بخش تقسي  شده است. در بخش   این مقاله  نه؟  یا  افراد جامعه تناسب داشته است 
ر شده است.  های آن ذكاول مقاله حق بر حفظ حری  خصوصي تعریف و عناصر و مؤلفه

توان  در بخش دوم توضيح داده شده است كه در چه مواردی و با رعایت چه شرایطي مي
سياست   اثرات  مقاله،  سوم  بخش  در  و سپس  مداخله كرد  اشخاص  در حری  خصوصي 

حری    19  یدوكو  ویروس  انتقال  به   مشكوک  یا   و  مبتال   افراد  دیجيتال  ردیابي للمرو  بر 
محدودی این  مشروعيت  و  مورد  تخصوصي  افراد  حری  خصوصي  با حفظ  رابطه  در  ها 

گيرد. نظر به اینكه آرای دیوان اروپایي حقوق بشر و كميته حقوق بشر در  بررسي لرار مي

 

1. L.Yu. Fomina, “Protection of the Right to Respect for Private and Family Life in 

European Court of Human Rights”, European Research Studies, Vol. 19, (2016), at 

98. 
2. Badala Tachilisa Balule & Bojosi Otlhogile, “Balancing the Right to Privacy and 

the Public Interest: Surveillance by the State of Private Communications for Law 

Enforcement in Botswana”, Statute Law Review, Vol. 37, (2016), at 20. 
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گر و مفسر متن كنوانسيون اروپایي حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني  والع به ترتيب توضيح
مذ مراجع  رویه  از  بحث  بهتر  تبيين  لذا جهت  هستند  سياسي  استفاده  و  مقاله  این  در  كور 

 شده است. 

 حق بر حریم خصوصي  مفهوم و گستره. 1
ای عربي و از ریشه »حرم« است كه به معنای منع و تشدید است. كلمه  حری  در اصل واژه

شود و گاه به انسان. در صورتي كه كلمه حری  به مال اضافه  حری  گاه به مال اضافه مي
پيرامو  و  »اطراف  معنای  به  اطراف آن شود  معنای زمين  به  ن« است همانند حری  چاه كه 

است. در صورتي كه واژه حری  به انسان اضافه شود به معنای چيزی است كه باید از آن 
جان، آبرو، اهل و عيال و مال انسان را    ؛دفاع كرد و به خاطر آن جنگيد. حری  به این معنا

 1شود. شامل مي
ان مدرن بتدریج از مفهوم لغوی آن فاصله  مفهوم اصطالحي حری  خصوصي در دور

خصوصي  »حری   مفهوم  ماهيت  و  چيستي  تبيين  است.  خصوصي 2گرفته  »زندگي  یا   »3  »
شدن از   به معني جدا Privatusاز كلمه التين   Privacyرسد. واژه  بسيار دشوار بنظر مي

فرد   توانایي یك  معنای  به  و  است  ریشه گرفته  از چيزی  محروم شدن  یا  و  یا گروه  بقيه 
4برای جدا كردن خود و یا اطالعات مربوط به خود است. 

در فرهنگ لغت »آكسفورد«،    
   5آمده است. "تنها به حال خود و بدون مزاح  رها شدن"به معنای حق  Privacyواژه 

از منظر كميته حقوق بشر و   از مقاله، مفهوم و گستره حری  خصوصي  در این بخش 
بررس بشر  حقوق  اروپایي  شبه    شودميي  دیوان  نهادهای  دیگر  با  مقایسه  مقام  در  زیرا 

ها و لضایای بيشتری در این ارتباط با نقض این حق در نهادهای  لضایي و لضایي، پرونده 
 مذكور مطر  شده است. 

 

1« اسكندری،  مصطفي  خصوصي.  حری   اهميت  و  شماره  ماهيت  اسالمي،  حكومت  فصلنامه   ،»4( صص    ،(1389، 

148-149 . 

2. The Right to Privacy. 

3. Private Life.  

های اسالمي«، فصلنامه  های معطوف به انسان بر مبنای آموزه . ليال افشار و علي نعمتي، »حری  خصوصي در پروهش4

 .60(، ص1389، )89راهبرد فرهنگ، شماره  

5. Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, A dictionary of Law, Fourth Edition 

(New York: Oxford University Press, 1997) at 354. 
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 خصوصيحریم  تعریف حق بر  . 1-1
اصطالحات و واژگان »حری  خصوصي« یا »زندگي خصوصي«، مفاهيمي فربه هستند كه  

لال نميدر  لرار  مانع  و  جامع  از    1. گيرندبي  برخورداری  به  تمایل  به  را  عبارت  این  بعضاً 
افشای درونيات شخصي تعبير    خلوت، روابط صميمي با دیگران، ناشناس ماندن و یا عدم

و برخي در    "3حق تنها ماندن"همچنين برخي این عبارت را در لالبي موسّع به    2كنند.مي
اما این اصطال     4اند. تعریف نموده  "اطالعات شخصي "كنترل  آن را به حق    ،شكل مضّيق

تمامي ویژگي بتواند حاوی  بوده و جنبهباید  فرد  رواني یك  های مختلف  های جسمي و 
در والع حری  خصوصي    5هویتي او در ارتباط با خود و دیگر افراد جامعه را شامل شود.

یل، یك حق، یك وضعيت و یا  تواند بعنوان یك انتخاب، یك كاركرد ویژه، یك تمامي
 گردد. یك ضرورت و نياز تأویل

الزم بذكر است كه حق خلوت و حری  خصوصي در لرن نوزده  ميالدی در یك  
كرد. پيدا  توسعه  مالكيت  حق  لوای  تحت  مشابه  و  یكسان  مسير  و  6روند 

از     شاید 
حقوق  ميثاق    17روست كه در كنار حمایت از حق بر حفظ حری  خصوصي در ماده  این 

ماده   و سياسي،  ماده    8مدني  و  بشر  اروپایي حقوق  آمریكایي    11كنوانسيون  كنوانسيون 
ها در خانه و  حقوق بشر از حق اشخاص بر منع مداخالت خودسرانه دیگر افراد و دولت

  الامتگاه نام برده شده است.
عنوان    با   ایبا چاپ مقاله  س یبراند  سي لوئ و    وارن   ساموئلنفر به نام    دو    1890در سال  

»حق تمتع از خلوت« كه در نشریه حقولي هاروارد منتشر شد، پيشنهاد دادند كه باید حق  

 

1.  Niemietz v Germany (App no 13710/88) ECHR 16 December 1992, para.29. 

2. David Harris & Sarah Joseph, The International Covenant on Civil and Political 

Rights and United Kingdom Law (Oxford: Oxford University Press, 1995) at 333. 

3. Samuel Warren & Louis Brandeis, The Right to Privacy (Boston: Harvard Law 

Preview Publishing Association, 1890) at 193. 

4. Alan F. Westin et al, Privacy and Freedom (New York: Athenaeum, 1967) at 7. 

5   . Ivana Roagna, Protecting the Right to Respect for Private and Family Life under 

the European Convention on Human Rights (Strasbourg: Council of Europe, 2012) 

at 12. 

ابر15 موسي.  مصطفي  زاده اهي   فهي   حقولي  »،  زاده و  نظام  در  خصوصي  حری   بر  حق  مباني  و  مفهوم  به  نگاهي 

 . 47(، ص 1391، ) 2، شماره حقوق عمومي دانش «، فصلنامه عرفي
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 1خلوت بصورت مجزا از حق مالكيت به رسميت شناخته شود و مورد حمایت لرار گيرد 
ها  شود. آنكه از این دو نفر با عنوان مبدعان مفهوم مدرن حق بر حری  خصوصي یاد مي

تمدن، دوری    اظهار داشتند كه  پيشرفت  از  ناشي  وابستگي  پيچيدگي زندگي و  سختي و 
مي ضروری  اولات  گاهي  را  دنيا  از  انسان  عمومي  گزیدن  انظار  به  انسان  زیرا  سازد 

تر شده و تنهایي و خلوت برایش اهميت اساسي پيدا كرده است. در نتيجه، پيشنهاد  حساس
و حری    به حقوق خلوت  تعرض  بود كه  آن  شبهنویسندگان  بعنوان یك  جرم  خصوصي 

جدید به رسميت شناخته شده و بایستي آن را از ضربه زدن به شهرت و حيثيت و آبرو،  
دانست.   متمایز  و  جریحه  براندیس و    وارونمجزا  كه  بودند  احساسات  معتقد  شدن  دار 

به   مستقي   تعرض  از  كمتر  اهميتي  بسا  چه  او،  خصوصي  حری   نقض  جهت  به  انساني 
 2. ي او نداردتماميت جسمان 

داشتن فضای   به  اشخاص  از  »تمایل هر یك  را  از حقولدانان، حری  خصوصي  یكي 
فيزیكي كه بتوانند در آن از مداخله، مزاحمت، اضطراب و آشفتگي یا پاسخگویي آزاد  

خود  درباره  شخصي  اطالعات  افشای  شيوه  و  زمان  كنترل  برای  تالش  و  تعریف   « باشند 
 3. كرده است

بر   به یكي از مصادیق حری  خصوصي  ایراد وارده  این تعریف آن است كه وی تنها 
است كه آن نيز محدوده فيزیكي یا حری  منزل یا مسكن است، در صورتيكه    اشاره كرده

در والع    4. شودحری  خصوصي دارای مصادیق دیگری غير از حری  منزل و مسكن نيز مي
عميقي   تاثيرات  اخير،  دهه  نانوفناوری در چند  للمرو حری  خصوصي  توسعه  و  بر حوزه 

 

 . 48. همان، ص 1

2. Warren, op. cit. at 195. 

3. Robert Ellis Smith, Privacy and Curiosity from Plymouth Rock to the Internet 

(TX, U.S.A: Privacy Journal, 2004), at 342. 

«،  يار حق حری  خصوصي؛ رویكرد عرفي و فرهنگيمطالعه تطبيقي مفهوم و مع. علي مشهدی و سجاد محمدلو، »4

 . 127 ، ص(1395، ) 2، شماره حقوق تطبيقي یها پژوهشفصلنامه 
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توانند فناوری  های مربوطه ميكماآنكه با توسعه شبكه تلفن همراه، شركت  1داشته است. 
  2ها لرار دهند. ها در اختيار دولتالزم را جهت انتقاالت مشتركان و یا رفت و آمد آن

از   للمرویي  خصوصي،   »حری   است:  كرده  ارائه  را  تعریف  این  دیگری  حقولدان 
انتظار دارد دیگران بدون ز با اعالن لبلي  یا  ندگي هر فرد است كه آن فرد، نوعاً و عرفاً 

للمرو وارد  به آن  یا  باشند  نداشته  للمرو، دسترسي  به آن  به اطالعات راجع  رضایت وی 
نشوند یا نگاه یا نظارت نكنند یا به هر صورت دیگری، وی را در آن للمرو مورد تعرض 

 3«. لرار ندهد
الیحه حری  خصوصي كه در زمان دولت هفت  از سوی كميسيون    2د اول ماده  در بن 

 لوایح دولت تهيه و به مجلس ارائه شده بود نيز در تعریف حری  خصوصي ليد شده بود:
»حری  خصوصي، للمرویي از زندگي هر شخص است و آن شخص عرفاً یا با اعالن  

رضایت وی بدان وارد نشوند یا بر آن   لبلي در چارچوب لانون، انتظار دارد دیگران بدون
مورد  را  للمرو  آن  یا  باشند،  نداشته  دسترسي  آن  به  راجع  اطالعات  به  یا  نكنند،  نظارت 

منازل، محل اماكن خصوصي و  افراد،  اشيا همراه  البسه و  ندهند. جس ،  لرار  های  تعرض 
محسوب   خصوصي  حری   دیگران،  با  خصوصي  ارتباطات  و  شخصي  اطالعات  كار، 

 4«. شوندمي
در والع به جهت ضرورت انطباق با نيازهای مختلف زمان و مكان، ارائه تعریفي منجز  

امكان خصوصي  حری   مفهوم  از  لطعي  نيست.  و  این پذیر  حری   از  مفهوم  كه  روست 
زیرا مفهوم،    5خصوصي در ميثاق و كنوانسيون اروپایي حقوق بشر مبه  بالي مانده است.

خصو  حری   للمرو  و  ميمصادیق  را  نوع  صي  و  جامعه  آن  بر  حاك   فرهنگ  با  توان 

 

فصلنامه اخالق در علوم و  «،  و حری  خصوصي: نگاه اخاللي و حقولي  ینانوفناور »،  و فاطمه دومانلو   محمد راسخ  1.

 . 20 ص(، 1395، )1ی، شماره ورافن

اطالعاتي«،  »حری  خص  حميد شهریاری،  2. جامعه  و  ل ،  -علميه  فصلناموصي  دانشگاه  ،  4و3های  شماره   پژوهشي 

 . 106 ص (، 1382)

 . 38ص   (1390سمت، : انتشاراتتهران) حقوق حری  خصوصيانصاری، .  بالر 3

فتحي ی   .22 شاهمرادی  ونس  خيراله  مجازی »  ،و  فضای  در  خصوصي  حری   للمرو  و  حقولي  گستره  مجله   ،»

 . 233 ص (، 1396، )99دادگستری، شماره 

همكاران،  5 و  ساراجوزف  بين.  آموزه ميثاق  دعاوی،  سياسي:  و  مدني  حقوق  تفاسيرالمللي  لاس   ها،  سيد  ترجمه   ،

 . 27ص   (1395زماني، جلد دوم، چاپ اول )تهران: شهر دانش 
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حكومت حاك  بر یك جامعه مرتبط دانست. از این نظر برحسب اینكه فرهنگ حاك  بر 
نظام   یك  جامعه،  یك  بر  حاك   نظام  و  غيرمذهبي  یا  مذهبي  فرهنگ  یك  جامعه  یك 

تواند  مي  سياسي استبدادی و توتاليتر یا دموكراتيك باشد مفهوم و للمرو حری  خصوصي
مثاًل در جوامع غربي در مقام مقایسه با جوامع شرلي اهميت بيشتری    1. موسع یا مضيق باشد

شود. زیرا در جوامع شرلي، انسان هویت خود  ميداده  به حری  خصوصي و خلوت افراد  
مي تعریف  خود  جامعه  و  لبيله  خانواده،  افراد  با  رابطه  در  كه  را  است  توجه  جالب  كند. 

و نيز در كنوانسيون    2ن عرفي و سنتي ژاپن مفهوم حری  خصوصي وجود نداردحتي در زبا
 3ای به حری  خصوصي افراد نشده است. آفریقایي حقوق بشر هيچ اشاره

 خصوصيحریم مصادیق  . 1-2
مداخالت   از  »رهایي  است:  شر   این  به  خصوصي  حری   بر  حق  از  اجمالي  تعریفي 

كه جامعه آن را داخل در حری  استقالل شخصي هر هایي  غيرموجه و غيرمدلّل در فعاليت
دیوان اروپایي    كند.اما این تعریف، مصادیق حری  خصوصي را بيان نمي  4داند.« فرد مي

داند كه مفهوم »زندگي  بيند و نه ممكن ميحقوق بشر نيز اعالم كرده است كه نه الزم مي
 5. خصوصي« تعریف شود

ز هيچ بحثي در خصوص تعيين مصادیق مندرج  در مذاكرات مقدماتي تدوین ميثاق ني 
ماده   رویه  17در  این  بر  عالوه  نگرفت.  شكایات    ،در  به  رسيدگي  در  بشر  كميته حقوق 

كميته در تفسير عام    6هيچ كمكي به تبيين این عبارت نكرده است.  17فردی راجع به ماده  

 

  ص (،  1384، )70ي، شماره اسيس   علوم  و   حقوق  دانشكده   مجله »حق انسان بر حری  خصوصي«،  رحمدل،  منصور    1.

121 . 

 . 44. علي مشهدی و سجاد محمدلو، همان، ص2

رعایت حری  منزل، مكاتبات و مكالمات در رویه دیوان اروپایي حمایت از حقوق بشر با نگاهي  » پور، . عليرضا تقي3

 . 182(، ص 1395، )21، شماره زیستي القفصلنامه اخ«، به لانون آیين دادرسي كيفری ایران

4. Elizabeth Wilborn, “Revisiting the Public/Private Distinction: Employee 

Monitoring in the Workplace”, Georgia Law Review, Vol. 32, (1998), at 825. 

5. Niemietz. op.cit., para. 65. 

6. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR 

Commentary (Germany: Engel, 1993) at 294. 
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وق بشر نيز دیوان اروپایي حق   1خود نيز از تعریف حری  خصوصي خودداری كرده است. 
 2تاكنون عامدانه از ارائه تعریفي جامع در خصوص زندگي خصوصي ممانعت كرده است. 

ميزان دسترسي به شخص    ،های مقبول در تعریف مفهوم حری  خصوصيیكي از شيوه
رسد كه حری   ذینفع در حفظ حری  خصوصي در ابعاد مختلف زندگي  اوست. به نظر مي 

 عد است. خصوصي دارای پنج بُ
به خلوت و تنهایي فرد دسترسي فيزیكي نداشته باشند و    اول  دبع آن است كه دیگران 

نگردد. نقص  او  مكاني  و  تنهایي  انسان  حوزه  و  بنابراین  بازرسي  تفتيش،  برابر  در  ها 
بایست در امان باشند زیرا تجسس در این حوزه به دیگران ارتباطي  كنجكاوی دیگران مي

 3داخل اتالي نگاه كنند كه پنجره آن به طرف خيابان باز است. ندارد مثاًل دیگران نباید به  
توانند از بازرسي دليق و بنابراین این بعد ناظر بر حق خلوت است یعني آنجا كه مردم مي

 4. موشكافانه و احتماالً نكوهش درباره امور شخصي خود رها و آزاد باشند
بنابراین    .ای وارد نشودشهآن است كه به محرمانگي اطالعات شخص ذینفع خد  دوم  بعد

هنگامي كه شخص نتواند مخابره اطالعات راجع به خویش یا استفاده از آن اطالعات را  
كند كنترل  نيست  دسترسي  لابل  عمومي  عرصه  در  شده   ،كه  نقض  او  حری  خصوصي 

در    5.است دارایي  ميزان  به  مربوط  اطالعات  یا  و  وزن  لد،  سن،  همچون  اطالعاتي  مثاًل 
از سوی دیگر سایر اطالعاتي نيز كه انسان بصورت    6گيرد.خصوصي لرار مي  حوزه حری 

كند مانند مكاتبات، مكالمات  كند و یا برای خود ضبط ميروزمره با دیگران رد و بدل مي
 بایست از تعرض مصون باشند. های افراد نيز ميو نوشته
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مربوط مي  سوم  بعد افراد  روابط جنسي  به  مثالً حری  خصوصي  بشر   شود  كميته حقوق 
مي ر   افراد  زندگي خصوصي  در  كه  با رضایت  توام  »اعمال جنسي  است  نماید، معتقد 

مي خصوصي  حری   مفهوم  در  از    1.« باشد داخل  یكي  در  نيز  بشر  حقوق  اروپایي  دیوان 
سازد: »محدود كردن مفهوم زندگي خصوصي به  خاطر نشان مي  1992آرای خود در سال  

فرد مربوطه به دلخواه خود زندگي كند و جهان خارج را كامال از  للمرو دروني كه در آن 
به   احترام  بنابراین  است.  محدود  و  مضيق  بسيار  كند،  بيرون  داخلي  زندگي  دایره  للمرو 
زندگي خصوصي همچنين بایستي تا درجه معيني مشتمل بر حق ایجاد و توسعه روابط با  

ير هویت و تمایالت جنسي نيز در للمرو حق  بنابراین عناصری نظ  2«. ها نيز باشددیگر انسان
لرار مي بسته    3  .گيردبر حری  خصوصي  در عين حال هر رابطه جنسي كه پشت درهای 

ای عليه بریتانيا در  گيرد. در پرونده شود لزوماً در للمرو حری  خصوصي لرار نميانجام مي
راه با توافق مشاركت  هم  ي ست ي سادومازوخدیوان اروپایي حقوق بشر، شاكيان در رفتارهای  

مي انجام  جنسي  لذت  برای  كه  حری   داشتند  للمرو  در  را  رابطه  این  دیوان  و  دادند 
 4. خصوصي تشخيص نداد

به    چهارم  بعد بشر  بشر و كميته حقوق  اروپایي حقوق  حری  خصوصي در رویه دیوان 
دگي لرار  شود كه در حوزه زندگي خانواها با یكدیگر مربوط ميللمرویي از روابط انسان

اما مينمي توانند در حوزه زندگي و حری  خصوصي لرار گيرند مثال روابط ميان  گيرند 
مرالبت   او  از  و  برعهده گرفته  را  او  معيني سرپرستي  برای مدت  والدیني كه  با  كودكان 

 5كنند.مي

احترام به گمنامي شخص است. اگر فردی در كانون توجه لرار گيرد ممكن    پنجم  بعدو  
حر دهداست  دست  از  را  خود  خصوصي  زندگي    6. ی   به  خبرنگاران  توجه  موضوع 

 

 . 49، ص همان . جوزف و همكاران،1

2. Niemietz. op.cit., para. 29. 

3. Dudgeon v the United Kingdom (App no 7525/76) ECHR 22 October 

1981.para.51-53. 
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178. 
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گيرد. البته تا  ها در این حوزه لرار ميخصوصي اشخاص مشهور و معروف مانند سلبریتي
افراد مشهور جنبه زندگي خصوصي و خانوادگي را شخصا  زماني كه خود  های مختلف 

اختيار خبرگزاری لرار ميدر  در حوزها  اما  دهند، موضوع  ندارد  لرار  ه حری  خصوصي 
و   اخبار  كسب  و  تجسس  دنبال  به  مشهور  افراد  رضایت  بدون  خبرنگاری  كه  هنگامي 
 1. گرفتن عكس از آن اشخاص باشد، موضوع مداخله در حری  خصوصي لابل طر  است

مي نظر  آنبه  همراه  گوشي  طریق  از  جامعه  شهروندان  دیجيتال  ردیابي  كه  ها  رسد 
باشد. هر انساني حق دارد  اول، دوم و پنج  حری  خصوصي شهروندان ميمداخله در ابعاد 

تا دیگران به خلوت و تنهایي فرد دسترسي فيزیكي نداشته باشند و حوزه تنهایي و مكاني  
او نقص نگردد. همچنين هر شهروندی محق است تا به محرمانگي اطالعات شخص ذینفع  

 گمنام بالي بماند و هویت او فاش نگردد.  ای وارد نشود و نيز هر كس حق دارد تاخدشه
ها در ردیابي دیجيتال افراد مبتال و  در بخش دوم مقاله، پس از توضيح الدامات دولت

ویروس   انتقال  به  الدام دولتكرونایا مشكوک  این  تزاح   با حفظ حری  خصوصي  ،  ها 
بين  حقوق  نظام  در  الدام  این  مشروعيت  و  بررسي  مورشهروندان  بشر  و  الملل  سنجش  د 

 . گيردميارزیابي لرار 

دولت .  2 ردیابي  هااقدامات    انتقال   به   مشکوک  یا  و   مبتل   افراد  دیجیتال   در 
 کرونا  ویروس
یافته و    19  كووید  بيماری شاهد هستند كه    همگان به سرعت در سرتاسر جهان گسترش 

الش هستند تا  ای تأثير گذاشته است. كشورها در حال ت مستقيماً یا غيرمستقي  بر هر جامعه
ای برای مقابله با این بيماری استفاده كنند و مانع از گسترش سریع آن شوند. از هر وسيله

كشورها اعمال شده است. اعمال   رو تدابير شدید بهداشتي و اجتماعي توسط همهاز این 
انجام  محدودیت الداماتي  عنوان مجموعه  ویروس كرونا عموما تحت  با  مبارزه  ها جهت 

با عنوان »فاصله  شودمي گذاری  شود. الدامات فاصله« یاد مي2گذاری اجتماعي كه از آن 
 

دهند مثالً جنيفر لوپز  های شخصي خود را جهت كسب پول در اختيار نشریات لرار ميها، عكسگاهي سلبرتي   1.

امير مقامي و نادیا ر .ک  ميليون دالر در اختيار مجله »مردم« لرار داد.    25اولين عكس دوللوهایش را در ازای مبلغ  

« چهره   هموازن عطاران،  خانوادگي  حری  خصوصي  رسانهافشای  در  مشهور  رویهای  در  بيان  آزادی  و  نهادهای  ه  ها 

 . (1398، )2، شماره مطالعات حقوق عمومي مهفصلنا«، لضایي

2. Social Distance. 
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افراد  نزدیك  تماس  حداكثری  كاهش  هدف  با  كه  است  رویكردهایي  شامل  اجتماعي 
شود. این الدامات شامل لرنطينه خانگي بویژه برای افراد بيمار  جامعه با یكدیگر انجام مي

ب ابتال  به  مشكوک  كه  كساني  هستندیا  كرونا  ویروس  مدت    ه  ممنوعيت    14)به  روز(، 
تماس نزدیك با دیگران و حفظ فاصله حداللي دو متری، ممنوعيت ماللات با دوستان یا 
سفر  انجام  ممنوعيت  ماسك،  و  دستكش  پوشيدن  موارد ضروری،  در  مسن جز  آشنایان 

حضور در    ها و مراسمات، اجتماعات و تجمعات، عدمغيرضروری، لغو هرگونه دورهمي
پارکتفرجگاه و  دانشگاهها  و  مدارس  تعطيلي  مغازهها،  دیگر ها،  و  مذهبي  مراكز  و  ها 

 1. الدامات مشابه است

ها بر حری  خصوصي شهروندان یكي از مصادیق مه  اعمال محدودیت توسط دولت 
اله  شود كه موضوع این مق جامعه به ردیابي دیجيتال افراد مبتال به ویروس كرونا مربوط مي 

در   پيشرفت  روند  اخير،  هایماه   در  كرونا  ویروس  ولفهبي  افزایش   كه  حالي  است. 
  ردیاب   هایبرنامه  اندازیراه  و  ساخت  كشيده،  خطا   و  آزمون  ورطه  به  را  علمي  تحقيقات 
 . است بيماری این انتقال زنجيره كنترل و مقابله برای كارشناسان  اميدهای از  یكي كرونا

اماكني كه  نده نزدیك، دولتهمچنين ممكن است در آی ها برای شناسایي و ردیابي 
یا مي و  مراجعه كرده  آنجا  به  به كرونا  مبتال  استفاده كنند.  افراد  »آرفيد«  فناوری  از  كنند 

نخستين    1960در دهه    2این فناوری در پاسخ به نياز شناسایي اشيا از راه دور بوجود آمد. 
آزمایشگاهتراشه در  سا ها  تحقيقاتي  آنها  های  از  آمریكا  دولت  بعد  دهه  در  و  شدند  خته 

های آرفيد برای ردیابي اموالي  ها و برچسببا استفاده از تراشه  1980استفاده كرد. در دهه  
 3آهن استفاده شد.های راهها دشوار بود مانند حيوانات مزرعه و واگن كه مدیریت آن

برداری اموال است. باركدها  تترین و بيشترین كاربرد فناوری آرفيد در صورابتدایي 
رفته  ها بسيار پایين است اما رفتهاند و هزینه توليد آنهاست به بازار راه یافتهاگرچه مدت

برچسب به  را  ميجای خود  آرفيد  كه  های  است  این  باركد  محدودیت  بزرگترین  دهند. 
مستقي    طور  به  كاال  باید  آن  خواندن  در مبرای  گيرد  لرار  باركدخوان  برای    قابل  نتيجه 

فروشگاهصورت یك  در  موجود  دفترهای  از  آن  ،برداری  است  در الزم  یك  به  یك  ها 
 

1. WHO, Surveillance Strategies for COVID-19 Human Infection, may 2020, 

available at: https:// apps. who. int/ iris/ handle/10665/332051. 

 . 20صو  دومانلو، همان،  راسخ. 2

 . 20ص  . همان،3



 1401پاییز  | 76شماره | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 22

برچسب از  استفاده  با  ولي  گيرند  لرار  باركدخوان  به  مقابل  كاالها  اطالعات  آرفيد  های 
خوان در فاصله مناسبي از  كافيست یك داده  .روز خواهد بودآساني و دليق ثبت شده و به

روز  ده شود تا به محض جابجایي یك كاال، اطالعات مربوط در كامپيوتر بهكاالها لرار دا
 1و ذخيره شود.
سال   كاشت    2001از  امكان  آرفيد  ریزتراشه  یا  ریزتراشه  توليد  با  سو  این  به  ميالدی 

هایي به اندازه تقریبي  ها در شيشهریزتراشه در درون بدن انسان نيز فراه  شده است. تراشه
این تراشه    .شونداسازی و درون بافت چربي زیر ماهيچه سه سر تزریق ميیك دانه برنج ج

ها از این روش برای نظارت بر ورود و  حاوی یك شماره شناسایي است. برخي از شركت
آن دسترسي  نيز  و  خود  كاركنان  محدودهخروج  به  ميها  استفاده  امنيتي  كنند. های 

تراشه از  پيشنهاد شده است  ثب همچنين  برای  و  ها  بكار گرفته شود  افراد  پزشكي  ت سابقه 
سان هنگامي كه فرد بيهوش است یا در شرایطي نيست كه بتواند اطالعات الزم را در  بدین 

 2اختيار گروه پزشكي بگذارد، سابقه پزشكي او در دسترس خواهد بود.
ممكن است از همين فناوری برای ردیابي افراد مشكوک به ویروس كرونا و یا حتي  

استفاده شود تا در صورت ابتال به این بيماری، اماكني كه او به آنجا رفت و آمد   همگان
تماس    داشته او  با  كه  كساني  مورد  در  تحقيق  برای  اطالعات  این  از  و  شده  ثبت  است 
 اند یا خير؟اند استفاده گردد تا ببينند آیا این افراد نيز به ویروس مبتال شدهداشته

های مشابه در چند كشور استفاده  كنولوژی و فناوریت ین  جهت مهار شيوع كرونا از ا
و سپس    داده شدهشده است. در ابتدا الدامات چند دولت مه  در این خصوص توضيح  

سياست این  اعمال  بودن  محسوب  لانوني  افراد  خصوصي  حری   نالض  عمدتاً  كه  ها 
 . شوندميشوند بررسي مي

 ها عملکرد دولت . 2-1
همراه در غالب موارد بعنوان یك وسيله ضروری همراه انسان حمل    هاینظر به اینكه تلفن 

شوند لذا امروزه بسياری از كشورها از ابزارهای نظارت دیجيتالي بعنوان ابزاری برای  مي
مي استفاده  اجتماعي  كنترل  آلوده، اعمال  افراد  بویژه  مرور شهروندان  و  عبور  از  تا  كنند 

 

 . 21 ، ص . همان1

 . 21همان، ص . 2
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نمایند. اطالع  این    1كسب  در  دولتهمچنين  است  ممكن  فناوریرابطه  از  مورد  ها  های 
های امنيتي نيز بهره گيرند زیرا مسئوالن بهداشتي و اجرایي در استفاده از  استفاده سازمان

 2هر ابزاری به منظور جلوگيری از شيوع این ویروس اشتياق دارند.
ها  نهستند یا آ كرونا  روسیو  ابیرد  یهابرنامه ليست كشورهایي كه در حال توسعه

دولت اخيرا    50انجام شده نزدیك به    هایاند، گسترده است و طبق بررسيرا ارائه كرده
  لهستان، كره   ایتاليا،  سنگاپور،  چين،   استراليا،   نظير  كشورهایي   3.در حال اجرای آن هستند

نيوزیلند  آلمان  هند،  جنوبي،   و   رفته  19  -كووید  جنگ  به  ردیاب   اپليكيشن  كمك  با  و 
های  عملكرد برنامه  .كنند  مهار  را  بارمرگ   ویروس  این   نها فناور  ایگونه  به  تا  كردند  تالش

توان به كاربران  مي های مولعيت مكانيبا استفاده از داده  ردیاب به این صورت است كه 
 ند.بریا مي های همراه هشدار داده شود كه در نزدیكي یك فرد مبتال به سر بردهگوشي

انگراني  رغ  به خصوص  در  هویتي  ها  اطالعات  و  مكاني  مولعيت  احراز  مكان 
 و   ارتباط  ردیابي  بهبود  به  توانندمي  هابرنامه  این   كه  داشتند  اذعان  كارشناسان  شهروندان،
  حری    از  غير  به  دیگری  ضعف   نقاط  لطعاً  فناوری  این .  كنند  كمك  ابتال   زنجيره  شناسایي
 بزرگ  كاربری  پایگاه  یك  به  كه  است  این   هاآن  ترین واضح  از  یكي  و  دارد  خصوصي

 . دارد نياز
  در   جداگانه  صورت  به   كشورها  كه  است  این   كرد  اشاره  آن  به  باید  كه  دیگری  ضعف

ها در حال حاضر  همكاری ميان دولت  كه  معناست  بدان  این  و  هستند   ها برنامه  توسعه  حال
ندارد شهر  سوئيسي  مسافر  یك  اگر  مثال   بعنوان .  وجود    شهر   وارد   و  خارج   پاریس   از 

  از   اخطاری   هيچ   شود  مثبت  ،سوئيسي  مركز  یك   در  وی  آزمایش  جواب   و  شده   یخزور
  بوده   تماس  در  وی  با  پایتخت  در   كه   افرادی  برای  فرانسوی  ارتباطي  ردیابي   سيست    طریق

 

1. Goran Radošević, “Privacy in the Time of Corona”, (2020), available at: 

www.karanovicpartners.com, Last Visited at 10 May 2020. 
2. Natasha Singer et al., “As Coronavirus Surveillance Escalates, Personal Privacy 

Plummet”, (2020), available at: www.nytimes.com, Last Visited: 6 May 2020. 

 

استفاده  3 برنامه  50.  این  تأثير  كرونا/  ویروس  ردیاب  از  نجاتي،  كشور  مهسا  افراد،  حری  خصوصي  بر  مرداد   2ها 

 . 1399مرداد 21، تاریخ آخرین بازدید: www.khabarban.com، خبربان، لابل دسترس در: 1399

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIDKTLbL1e.EgAkhyfKgx.;_ylu=X3oDMTByaW11dnNvBGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1589501260/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.karanovicpartners.com%2fpeople%2fgoran-radosevic%2f/RK=2/RS=aP_nevABGrra6gW9hDSgMO_sgPk-
https://www.nytimes.com/by/natasha-singer
http://www.khabarban.com/
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  چندین   نصب  جز  دیگری  گزینه  هيچ  مسافران  برای  است  ممكن   این .  شودنمي  ارسال
 .نگذارد كه باعث آشفتگي خواهد شد بالي برنامه
 
 

 استرالیا . 2-1-1
  از   كشور  این  كه   چرا.  است  استراليا   كرونا،  با   نهافناور   مقابله  در   پيشتاز   كشورهای  از  یكي
  را   كرونا  ردیاب  اپليكيشن   توسعه  و  ایجاد  طر   این بيماری  شيوع  نخستين   روزهای  همان
 19  ویدكو  به  مبتال   افراد  ردیابي  برای  را  خاصي  برنامه  نهایت  در  و  داده  لرار  اولویت  در

  افزارنرم  مبنای  بر  كه  اپليكيشن  این   داد.  لرار  مردم  اختيار  در  و  كرده  طراحي
  شماره   و  نصب  كاربران  همراه  تلفن   در  شده،  ساخته   Tracetogetherسنگاپوری

  به .  گذاردمي  بهداشتي  مسئولين   اختيار  در  و  كرده  ثبت  را  كاربر  با  تماس  در  افراد  هایتلفن 
  و  كرده  شناسایي  را  كرونا  به  نالل  و  مبتال   افراد  سهولت  به  يبهداشت   مقامات  ترتيب  این 

  كه   دهدمي  نشان  شده  منتشر  آمار  آخرین .  اندیشندمي  را  بيماری  این   مهار  برای  الزم  تدابير
 .اندكرده استقبال  اپليكيشن این  دانلود از  استراليا در نفر ميليون یك از بيش  تاكنون

 چین  .2-1-2
در سراسر كشور چين پياده شده است.    1به نام كد بهداشت   در حال حاضر سيست  جدیدی

ها را برای ردیابي حركات كاربران تلفن  به این معنا كه این سيست  حج  عظيمي از داده
كند و سپس یك  اند، تجزیه و تحليل ميها تعامل داشتههمراه و شناسایي افرادی كه با آن

یا لرمز  -یا سه كد رنگي  نقاط  بر اساس ت  -سبز، زرد  اریخ سفر و مدت زمان حضور در 
 دهد. آلوده، به هر یك از كاربران اختصاص مي

  را منتشر   « 2نزدیك   تماس  »ردیاب  اپليكيشن   كرونا،  شيوع  ابتدای  همان  از  در والع چين 
  افزار   نرم  این   در  را "QR" كد  یك  كاربران.  داد  لرار  شهروندانش   اختيار  در  و  كرده
  شناسه   شماره  و  تلفن  شماره  نام،  جمله   از  فردی   صاتمشخ  ارائه  از   پس  و  كرده   اسكن 
  پس  و   كرده  كرونا  نالل  یا  و   مبتال   فرد  با   نزدیك  تماس  نظير  اطالعاتي   درخواست   دولتي،

 

1. Health Code. 

2. Close Contact Detector. 
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 برای  پزشكي  مراكز  به  را  خود  ،مشكوک  وضعيت  مشاهده  صورت  در  اطالعات  كسب  از
  و   جابجایي  برای  دافرا  آزادی  آر،  كيو   كدهای  رنگ.  كردندمي  معرفي  كرونا  تست  انجام
  ها استان  در   سفر  به  مجاز  سبز  كد  دارندگان  كه  ترتيب  بدین  كند؛مي  تعيين   نيز  را  سفر
  تحت   نيز  لرمز   كد  دارندگان  و  نبوده  مسافرت  به  مجاز  رنگ،  كهربایي  كد  دارندگان  ،بوده

 1.گيرندمي لرار لرنطينه و درمان

 سنگاپور .  2-1-3
»ردیابي همگاني  سنگاپ2ایليكيشن  با« در    همراه   تلفن   بين   دور،  راه  از  هاسيگنال  تبادل  ور 

 به  و  داده  تشخيص  متری  دو  فاصله  تا  را  كاربران  تمامي  فناوری  این .  كندمي  كار  كاربران
. كنند  شناسایي  را  كرونا  به   مبتال  افراد  تا  دهدمي  را   امكان  این   بهداشتي  و  پزشكي  مقامات
این   است  كافي  تنها   ردیاب  این  از   گيریبهره  برای  همراه   تلفن   را در اپليكيشن   كاربران، 
  دولت.  شوند  مطلع  كرونا  به  مبتال   یا  و   مشكوک  افراد  با   تماس   از   و   كرده  نصب   خود

 و شده  رمزگذاری كاربران  همراه تلفن در  شده  ذخيره هایداده است كرده  اعالم سنگاپور 
 .داشت  نخواهند دسترسي كاربر  مكان نظير دیگری اطالعات  به

 الیا ایت. 2-1-4
  اپليكيشن  سراسری، لرنطينه  لغو برای كشور   آمادگيبه منظور  2020در اواخر مارس  ا ي تالیا

  كميسر   آركوری«،  »دامنيكو.  كرد  آزمایش  را  ویروس  كرونا  به   مبتالیان  با  تماس  ردیاب
  ردیابي   اپليكيشن  این   تا  كني مي  تالش»:  گفت  ،كرونا  ویروس  ضربتي  امور   در   دولت  ویژه
  از   پس  داری    لصد  ما»:  افزود  وی  «.كني    آزمایش   ایتاليا  مناطق   رخي ب  در   را   تماس

  لرار   كشور   سراسر  در   شهروندان  تمامي   اختيار   در   را   افزارنرم  این  ای،منطقه  های آموزش
  این  نصب  3. « دهي   لرار  لرنطينه  پسا  دوران  در  درازمدت  راهبرد  ستون  را  آن  و  داده

  حری    كه  است  داده  لول  دولت  و  بوده   ختياریا  كامال   كاربران  همراه  تلفن  در   اپليكيشن 
 . شود  حفظ امن  كامال   ایگونه به كاربران تمامي شخصي اطالعات و خصوصي

 

ایمنا،  تكنولوژی  1. كرونا،  تشخيص  برای  جدید  در: 1398بهمن    24های  دسترس  لابل  ایمنا،  خبرگزاری   ،  

www.imna.ir :1399مرداد  23، تاریخ آخرین بازدید . 

2. Trace Together. 

3. https://www.dw.com/fa-ir/. 

http://www.imna.ir/
https://www.dw.com/fa-ir/
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 لهستان .  2-1-5
مشكوک به كرونا در لرنطينه تعيين   در لهستان برای آزمایش این مسئله كه آیا فرد مبتال یا

از او خواسته   ز، بدون اطالع لبليچندین بار در رو از طریق اپليكيشن   ؟شده، مانده یا خير
عكسي كه با نخستين تصویر از مكان  .  شود كه یك عكس سلفي از خود ارسال كندمي

از سوی كاربر بي باشد. اگر این درخواست/ دستور  بماند،  لرنطينه همخواني داشته  پاسخ 
 1.خواهد بود  "متخلف "نقدی ه  در انتظار   آید و جریمهپليس به سراغ او مي

 کره جنوبي.  2-1-6
  ردیابي   سيست   با  كرونا  شيوع  مهار  و  مقابله  در  موفق  كشورهای  از  یكي  بعنوان  جنوبي  كره

  سيست   این در . است گرفته  كنترل تحت  را  بيماری  این هوشمندانه شهروندان، تلفني  تماس
 ردیابي   و  كرده  نصب  خود  همراه  تلفن   در  را  كرونا  ردیاب  اپليكيشن   كاربران  ردیابي،
  سازمان   28  ردیابي،  مدل  این   در.  سپارندمي  دولت  به  كرونا  مهار  برای  را  خود  حركات
  های كارت  شركت  22  هوشمند،   تلفن   اپراتورهای  پليس،  مراكز  و  ادارت  از  اع   دولتي

  در   را   آمده  بدست  هایداده  و  اطالعات  و  كرده  ردیابي  را  افراد   حركات  تمامي    اعتباری،
 . دهندمي لرار دولت  اختيار
  كاربر   از  و  شده  مطلع  بهداشتي   مراكز  كرونا،  به   آلوده  افراد   با   افراد  تماس   محض   به 

  فرد  تست   چنانچه .  بدهد  تست   و  كرده  مراجعه  بهداشتي  مركز  به  تا  شودمي  درخواست
  نيز   مشكوک  افراد  از.  شود مي  اعزام  درماني  مراكز  به  بالفاصله  باشد  مثبت  موردنظر

  های مكان  در  وجه  هيچ   به  و  كرده  لرنطينه  روز   14  مدت  به   را  خود  تا   شود مي  درخواست
  "متون راهنمایي ایمني "همچنين مقامات بهداشتي در حال فرستادن    .نشوند  حاضر  عمومي

داده   این ویروس تشخيص  با  آلوده  اخيراً  افرادی هستند كه  عبور و مرور  از  برای اطالع 
اما حاشده نشده است  بيماران اعالم  اسامي  متون  این  مانند اند. در  وی اطالعات شخصي 

 

1. Ibid. 
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آوری شود جزئيات شرمهای مكاني هستند كه گاه باعث ميسن و همچنين داده  ،جنسيت
  1ها آشكار گردد.در مورد زندگي شخصي و خانوادگي آن

 هند .  2-1-7
 Aarogya نام  با  اپليكيشني  ،19  كووید  به  مبتال   بيماران  ردیابي  برای  نيز  هند  دولت

Setu   ميليون   75  حاضر  حال  تا  اپليكيشن   این   مقامات،  گفته  طبق.  است  كرده  اندازیراه 
 Andriod عامل  سيست   دو  در  و  شده  طراحي  زبان  11  در  برنامه  این .  است  شده  دانلود  بار

  كشورهای   در  دیگر  ردیاب  هایسيست   همچون   نيز  سيست   این .  است  نصب  لابل   IOS و
  به  و كرده  ردیابي را كرونا به  مبتال افراد  با ها تماس تمامي  و  كرده استفاده   بلوتوث از  دیگر
 . دهدمي اطالع كاربر

 آلمان .  2-1-8
  لرار   زمایش آ  مورد  برلين   در  را  كرونا  ردیابي  اپلكيشن   كرونا  مهار  برای  نيز  آلمان  دولت
  تاكنون   . شود  گذاشته  اجرا  به   كشور   تمامي  در  است  لرار  ، نتایج  تایيد   از  پس   و  داده
  زیادی   حد  تا   كشور   در  ویروس  وضعيت   و  اندكرده  نصب  را  مهبرنا  این   آلماني  ميليون14

است   لرار  كنترل  تحت    و   رصدها  به  اغلب  آلمان  مردم  كه   اینجاست  مشكل  اما  گرفته 
  دليل   همين   به.  ندارند  اعتمادی  هيچ  و  بوده  مشكوک  كشور  این  در   دیجيتالي  های نظارت

  و  شده  مطر  جد  به دانشهرون شخصي  حری   نقض  اپليكيشن،  این  طراحي  ابتدای همان  از
  وزیر   "المبرشت   كریستين "  كه  جایي   تا.  داشت  پي  در   نيز  را   زیادی  هایمخالفت

  صورت  در  تنها  هااپليكيشن   این  كمك  به  كرونا  ردیابي  كه   كرد  اعالم  آلمان  دادگستری
 2. شودمي گذاشته اجرا به بودن داوطلبانه

 ایاالت متحده آمریکا. 2-1-9

 

1. Barrie Sander et al., COVID-19 Symposium: COVID-19, Cyber Surveillance 

Normalisation and Human Rights Law, April 1, 2020, Opinio Juris, available at:  

www.opiniojuris.org, Last Visited: 6 May 2020. 

مي2 ردیابي  را  كرونا  اپليكيشن،  با  ميرعظيمي،  . كدام كشورها  بيتا  لابل  1399اردیبهشت    10كنند؟  آنالین،  ایران   ،

 . 1399مرداد  23، آخرین تاریخ بازدید:  www.ion.ir: دسترس در

http://www.opiniojuris.org/
http://www.ion.ir/
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آم  دولت متحده  است.  ایاالت  داده  انجام  ضرورت  باب  از  را  مشابهي  الدامات  نيز  ریكا 
گسترده مجموعه  خود،  كاربران  حركت  از  الگوبرداری  به  كمك  برای  از  گوگل  ای 

ها نهاده است.  های مكاني را در دسترس محققان بهداشت عمومي و اپيدميولوژیستداده
معرفي واسطه از  نيز  اپل  و  برنامهگوگل  اای  برنامه  و  نویسي  برای تسهيل    IOSندرویدی 

   1.اندردیابي تماس داوطلبانه از طریق بلوتوث خبر داده

 نیوزیلند.  2-1-10
  كنترل   انتشار  اول  موج  در  را  كرونا  ویروس  شيوع  توانست  تمام  موفقيت  با  نيوزلند  دولت
  دست   19-  كووید  به  مبتال   افراد  در  صفر  هدف  به  زیادی  نسبتاً  زمان  مدت  برای  و  كند
بسيار موفق عمل كرد  .یابد افراد  بين  نيوزلند برای ردیابي تماس  با این حال    .سيست  ملي 

مقامات رسمي نيوزلند تنها از این رویكرد برای پيدا كردن افرادی كه با شخص مبتال به  
بوده تماس  در  كرونا  ابزارهای  ویروس  شخصي،  حری   حفظ  ضمن  و  نكردند  اكتفا  اند 
افزارهای اینترنتي برای  دادند. عالوه بر این از آنجا كه نرم   دیجيتالي جدیدی را نيز توسعه

نيوزلند وسيله نيست، دولت  تنهایي كارآمد  به  افراد  بلوتوث  ردیابي تماس  به  هایي مجهز 
 2.گيرداند كه به راحتي در اختيار تمام مردم كشور لرار ميایجاد كرده

ت ردیابي  مشروعیت ایجاد محدودیت بر حفظ حریم خصوصي به جه.  2-2
 دیجیتال اشخاص  
مي اول  درجه  حری  خصوصي،  در  بر  كه حق  داشت  توجه  مه   نكته  این  به  بایست 

حقي مشروط است بدان معنا كه به لحاظ رعایت مصالح و منافع، لابليت محدود شدن را  
مي خصوصي  حری   حوزه  در  مداخالت  پذیرد.  دارد.  صورت  استثنایي  بصورت  بایست 

 

1. Dipayan Ghosh et al.,  Privacy and the Pandemic: Time for a Digital Bill of 

Rights, 20 April (2020), FP, available at: www.foreignpolicy.com, Last Visited: 8 

May 2020. 
به  2 چگونه  نيوزلند  صفر".  ایمنا،    "هدف  رسيد؟،  در: 1399تير    1كرونا  دسترس  لابل  ایمنا،  خبرگزاری   ،  

www.imna.ir :1399مرداد  25، تاریخ آخرین بازدید . 

http://www.imna.ir/
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به اكث  نباید  باید  استثنا  ر و اصل تبدیل شود زیرا استثنای اكثر، لبيح و مردود است. استثنا 
 1بصورت مضّيق تفسير و در تعيين مفاد آن باید به لدر متيقن بسنده شود. 

در بخش اول آمده    .شودكنوانسيون اروپایي حقوق بشر در دو بخش تقسي  مي  8ماده  
انه و مكاتبات خود را  خ  ، است هر كس حق بر حفظ حری  خصوصي زندگي خانوادگي

نيستند این حقوق مطلق  تأكيد شده است كه  نكته  این  بر  مقامات    ،دارد و در بخش دوم 
بهره اوضاع و احوال در خصوص  برخي شرایط و  از حقوق  عمومي حق دارند در  مندی 

بند اول ماده   بند شرایط و اوضاع و احوال ذكر شده    8مندرج در  این  نمایند در  مداخله 
در كه  عمومي  آن  است  مقامات  بهرهميها  در  بند  توانند  در  مندرج  حقوق  از   1مندی 
 مداخله كنند. 

در این نكته است كه در ميثاق،    8ميثاق حقوق مدني و سياسي با ماده    17تفاوت ماده  
نشده  بصورت صریح ذكر  بر حفظ حری  خصوصي  اعمال محدودیت در حق  موجبات 

ست كه همان موجبات و دالیل اعمال محدودیت كميته حقوق بشر بر این اعتقاد ا  است.
بر دیگر حقوق مشروط و غير مطلق مندرج در ميثاق همچون آزادی مذهب و آزادی بيان  

ميثاق حقوق مدني و سياسي( در مورد حق بر حری  خصوصي نيز   19و    18)موضوع مواد  
سيون اروپایي  كنوان  8ماده    2این دالیل و موجبات همان است كه در بند    2شود.اعمال مي

مي صورتي  در  تنها  یعني  است.  شده  اشاره  آنها  به  بشر  را  حقوق  خصوصي  حری   توان 
ها به نفع امنيت ملي، امنيت عمومي یا رفاه التصادی  محدود كرد كه اعمال آن محدودیت

یا   اخالق  یا  سالمتي  از  حمایت  برای  جرم،  یا  اختالل  بروز  از  جلوگيری  برای  كشور 
 3های دیگران ضروری باشد.زادیحمایت از حقوق و آ

 برای توجيه مداخله در حری  خصوصي الزم است سه شرط موجود باشد: 
 آیا مداخله طبق لانون صورت گرفته است؟ -الف
 آیا مداخله جهت تامين هدفي مشروع صورت گرفته است؟  -ب

 

. جعفر حيدر للي زاده و همكاران، »حری  خصوصي و الزام به رعایت آن در رویه لضایي دادگاه اروپایي حقوق   1

 . 28(، ص 1394، )8بشر«، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسالمي، شماره 

 .33-32. جوزف و همكاران، همان، صص 2

لاری  . سيد   3 منابعفاطمي،  سيد  محمد  للمرو و  مباني،  مفاهي ،  مباحث نظری:  بر  اول، چاپ شش   درآمدی  ، جلد 

 . 152( ص 1398)تهران: نگاه معاصر، 



 1401پاییز  | 76شماره | 24 دوره| فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی | 30

 آیا انجام آن مداخله در یك جامعه دموكراتيك ضروری بوده است؟  -پ
رسد كه این الزام رعایت شده است چه آنكه یا لوه  ول به نظر ميدر خصوص شرط ا

مجریه به موجب اختيارات خاص كه در زمان وضعيت اضطراری از سوی لانونگذار به او  
اشخاص   دیجيتال  ردیابي  كشورها  این  پارلمان  مصوب  لوانين  موجب  به  یا  و  شده  اعطا 

در مورد شرط دوم نيز به نظر    1. استبه مقامات اجرایي و بهداشتي كشور داده شده    ،مبتال
حفظ  مي راستای  در  شهروندان  خصوصي  حری   بر  محدودیت  این  اعمال  كه  رسد 

 بهداشت و سالمت جامعه و نيز حفظ حقوق دیگر افراد جامعه صورت گرفته است.
اجتناب  ،سالمتي بشری  حقوق  اعمال  برای  كه  است  بنيادین  بشری  حق  ناپذیر یك 

انساني حق دا با  است. هر  به زندگي توام  باالترین سطح لابل وصول سالمتي منجر  رد از 
گوید حفظ سالمت و تندرستي در راس همه مواهب  شود. دكارت مي  كرامت برخوردار
  2و نعمات است. 
بين  فرهنگي جامعميثاق  و  اجتماعي  التصادی،  بر المللي حقوق  درباره حق  سند  ترین 

دول عضو  ميثاق،    12ماده    1دارد. بند  عرضه مي  المللي حقوق بشرسالمتي را در نظام بين 
م متعهد  برخوردار  سازديرا  به  هركس  »حق  باالتر  یتا  لابل وصول سالمت   ن یاز    ي سطح 

   بشناسند. ت ي را به رسم « ي و روان يجسم
های مرتبط  های واگير، بومي، شغلي و سایر بيماریكنترل بيماری  پيشگيری، مداوا و  

بيماری همانند  سالمتي  ایدزبا  بخصوص  مقاربتي  انتقال  لابل  بيماری  3های  دارای  و  های 
ارتقا و  مثل  توليد  بر سالمتي جنسي و  ایمني    یآثار سوء  نظير  تندرستي  اجتماعي  عوامل 

جنسيتي   برابری  و  التصادی  توسعه  آموزش،  زیست،  الدامات محيط  جمله  كه    ياز  است 
ا  ي ابي دست  یبرا كامل  تحقق  با  ن ی به  شود  دیحق  كناتخاذ  بيماری.  تالش  ترل  معنای  به  ها 

دولت مشترک  و  فراه انفرادی  و  نهادن  اختيار  در  برای  جمله  از  فناوریها  های  آوردن 
بيماریذی بر  نظارت  بهبود  و  استفاده  جمعربط،  و  واگير  دادههای  مبنای  آوری  بر  ها 

برنامه گسترش  یا  اجرا  شده،  ایمن تفكيك  وهای  بيم  سازی  كنترل  راهبردهای  اری  دیگر 

 

1. http://www.iconnectblog.com/2020/04/redefining-the-right-to-privacy-in-the-

age-of-the-covid-19 pandemic/ 

  ( 1389  ،نشر ثالث  :تهران)، ترجمه صالح نجفي  گرایي و برابریهای عدالت در دفاع از كثرتحوزه لز،  مایكل وا  .2

 . 153ص 

3. HIV. 
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شماره    1باشد.مسری مي عام  تفسير  و    14در  اجتماعي  التصادی  كميته حقوق  توسط  كه 
شده صادر  دولت  فرهنگي  تعهد  این  آناست؛  كه  شده  یادآور  برنامهها  موظفند  های  ها 

پيشگيرانه  آموزشي جهت رفع نگراني نمایند و الدامات  به بهداشت را تنظي   های مربوط 
ده انجام  را  خصوص  این  محدودیت  ند.در  چنين  كه  مواردی  در  دليل  حتي  به  هایي 

معرض  در  و  محدود  زمان  مدت  دارای  باید  هستند،  مجاز  عمومي  بهداشت  از  حمایت 
    2بررسي لرارگيرند.

ها بعنوان دليلي برای محدود  موضوعات مربوط به سالمت عمومي گاه از سوی دولت
لرار استفاده  مورد  بنيادین  حقوق  سایر  اعمال  دول  مي  ساختن  از  یك  هر  بنابراین  گيرد. 

لي مانند امنيت ملي  یهای اصلي مسری به دالتواند از افراد جامعه در برابر بيماریعضو مي
ها باید مطابق لانون از جمله ضوابط  و یا حفظ نظ  عمومي محافظت نماید. این محدودیت

ای  عمومي در جامعه  رفاه  ی المللي حقوق بشر به سود اهداف تعقيب شده و برای ارتقابين 
باشند. این محدودیت با ماده  دموكراتيك كامال ضروری  باید همچنين همسو    1بند    5ها 

باشد گزینه اختيار  در  نوع محدودیت  كه چند  جایي  یعني در  انتخاب شود كه  باشد،  ای 
 3دارای كمترین ميزان محدودیت است.

مي برا  رسد بنظر  در  افراد  از سالمت  حفاظت  منظور  به  با  كه  تماس  از  ناشي  خطر  بر 
ابتال  به  مشكوک  افراد  دیجيتال  ردیابي  سياست  كه  است  الزم  آلوده،  كرونا    یافراد  به 

شود.   وضعانجام  به  واكسن   یيابتدا  یهاماه  تي نظر  زمان  آن  كه  كرونا  با  جهت    يمقابله 
  امكان گسترش ویروس و در پي به درست نشده بود و با توجه  روس،یو ن یا  وعي مقابله با ش
توان چنين نتيجه گرفت كه الدامات صورت گرفته  ها، ميشدن بسياری از انسانآن كشته

 باشد. ها متناسب با این اوضاع ضروری ميتوسط دولت
از   افراد  با حفظ سالمتي  مقایسه  مقام  الدامات محدود كننده در  این  روشن است كه 

دامات محدود كننده برای  توان گفت این الاهميت بيشتری برخوردار است. در نتيجه مي
 حفظ سالمت جامعه ضرورت داشته و از تناسب الزم ه  برخوردار بوده است.

 

، ترجمه محمد  المللي حقوق التصادی، اجتماعي و فرهنگياندازی به توسعه ميثاق بينچش  . متيو سي.آر. كریون،  1

 . 555ص  (1387حبيبي مجنده )ل : دانشگاه علوم انساني مفيد، 

2   . Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.14, 

para.6. 
 . 559. كریون، همان، ص   3
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جمع دولتمقایسه  توسط  دیجيتال  ردیابي  طریق  از  اطالعات  خصوص  آوری  در  ها 
تواند  های تروریستي با ردیابي دیجيتال افراد مبتال به ویروس كرونا، مي مظنونان به عمليات

چ ما  سوی  اند ش به  از  الدام  این  انجام  ضرورت  درخصوص  لضاوت  جهت  بهتری  از 
 ها بدست دهد.دولت
جمعمي كه  وداني   اطالعات  عمليات  آوری  ارتكاب  به  مظنون  افراد  های  ردیابي 

انجام مي به ولوع جرم و  تررویستي در راستای حفظ مصالح و امنيت ملي  تا نسبت  شود 
جلوگيری عمومي  نظام  در  اختالل  و  آیدب  جنایت  تهدیدات    عمل  افزایش  متعالب  مثال 

جمع سوریه،  و  عراق  در  داعش  حاكميت  دوران  در  اروپا  لاره  در  آوری تروریستي 
اطالعات مربوط به حاميان اسالم رادیكال و بنيادگرا برای پليس كشورهای اروپایي بسيار  

ی مسلمانان های انتحاری و ترویستي از سوگذاری در عملياتحياتي بود تا از ولوع بمب
ها كه مظنون به ارتباط با داعش بودند، جلوگيری شود. برای مثال اتباع و مقي  آن دولت

نوامبر   تروریستي  حادثه  از  پس  فرانسه  حالت    2015در  اعالم  با  فرانسه  جمهوری  رئيس 
های پاریس مستقر  سرباز در سراسر خيابان  1500اضطراری مرزهای این كشور را بسته و  

پارلم و  فوریه  كرد  پایان  تا  این وضعيت  تا  داد  اجازه  نيز  همچنين    2016ان  تمدید شود. 
اند كه  برخي از دیگر كشورها الدام به بازرسي مسافران لطارها یا وسایل حمل و نقل كرده

مياین   همه لرار  تأثير  تحت  را  شهروندان  خصوصي  حری   مي   .دهدها  نظر  كه  به  رسد 
در   محدودیت  به  كه  مذكور  لابل  الدامات  است،  شده  منجر  اشخاص  خصوصي  حری  

 .باشدتوجيه و پذیرش مي
افراد به همدیگر منتقل شده   رسد كه مبارزه با ویروس كرونا كه به راحتي ازبه نظر مي
های تروریستي ندارد. حتي  اندازد، اهميتي كمتر از عملياتها را به خطر ميو جان انسان

قایسه با یك یا چند عمليات تروریستي نيست و  ميزان تلفات شيوع ویروس كرونا لابل م
این  از  است.  بيشتر  بسيار  آن  مخرب  آثار  بسا  جمعچه  ردیابي  رو  و  اطالعات  آوری 

ویروس   سرایت  از  جلوگيری  جهت  ویروس،  این  به  مشكوک  افرادی  بویژه  شهروندان 
 كرونا به دیگران بسيار حياتي و الزم است. 

دولت حال،  عين  افراد    كه  ندده  نشان  باید  هادر  ردیابي  جهت  اختياراتي  وجود 
  خطر   این   زیرا.  هستند  مناسب  و  الزم  علمي،  دالیل  بر  استوار  مؤثر،  والعا  مشكوک به كرونا
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  شيوع   سرعت  كاهش   از  پس   حتي  آنها  از  استفاده  و  شوند  عادی   ابزارها  این   كه  دارد  وجود
 .كند پيدا ادامه ه 

اعمال    باید كه  داشت  اشاره  والعيت  این  ميبه  جامعه  محدودیت  یك  در  بایست 
های  ها و مرالبتدموكراتيك ضروری باشد. بعبارت دیگر الزم است دولت تمامي احتياط
ها برای اهدافي غير الزم را انجام دهد كه از اطالعات بدست آمده از طریق این اپليكيشن 

فر كه  اطالعاتي  كسب  همچنين  نشود.  استفاده  سوء  جامعه  افراد  سالمت  حفظ  از  از  اتر 
سازی دیگران از مواجهه با فرد مبتال به ویروس كرونا صورت پذیرد، فالد  ضرورت ایمن 

نامشروع و مغایر رعایت حری    عنصر ضرورت بوده و ذخيره و استفاده از آن اطالعات، 
 باشد.خصوصي شهروندان مي
مي ارتباط  این  مدر  به  كرد.  اشاره  اروپایي  اتحادیه  از  صادره  اسناد  به  وجب  توان 

سال   در  كه  اطالعات  از  شده    1995دستورالعمل حفاظت  اروپایي صادر  اتحادیه  توسط 
است، هرگونه پردازش اطالعات بيش از حد متعارف و نياز و با اهداف غير لانوني ممنوع  

 آوری شده لانوني نيز نباید بيش از زمان مورد نياز نگهداری شود. است و اطالعات جمع
لعمل حری  خصوصي در ارتباطات الكترونيكي كه در سال  همچنين بر اساس دستورا

و در سال    2002 اروپایي صادر شده  اتحادیه  بعمل    2009از سوی  آن  نيز اصالحاتي در 
آمده است، ضرورت دارد كه از صاحبان اطالعات برای گردآوری اطالعات یا دسترسي  

 1به اطالعات ذخيره شده در آرفيد رضایت اخذ گردد.
اس  بذكر  دسامبر  الزم  در  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  نيز  لباًل  كه  با  2013ت   ،
لطعنامه   و    167/68صدور  نظارت  از  ناشي  منفي  تأثيرات  بابت  را  خود  عميق  نگراني 

مصوب مجمع عمومي آمده   رهگيری بر ارتباطات حقوق بشر اعالم كرده بود. در لطعنامه
نگراني كه  دولتاست  جمعهای  خصوص  در  و  ها  اطالعات  آوری  برخي  از  محافظت 

مي درک  را  عمومي  امنيت  به  مربوط  ميحساس  كشورها  از  اما  به  كند  نسبت  خواهد 
بين  حقوق  نظام  در  خود  تعهدات  كامل  كنندرعایت  حاصل  اطمينان  بشر  زیرا    2الملل 

كند و احتمال بروز  های اخير در فناوری اطالعات، حری  خصوصي را تهدید ميپيشرفت

 

 . 25 ص  همان،  ،و  دومانلو  راسخ.  1

2.  A/RES/68/167. The right to privacy in the digital age, para 5. 
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مجمع عمومي از   1یابد.های شخصي افزایش ميدر نتيجه دسترسي به داده  پيامدهای منفي
احترام   خصوصي  حری   حق  به  دیجيتال  ارتباطات  در  تا  كرد  درخواست  كشورها  همه 

و با رعایت اصول ضرورت و تناسب، از عدم نقض حق    2محافظت كنند  بگذارند و از آن 
 شود. بر حری  خصوصي اطمينان حاصل 

كه برخي كشورهای عضو شورای    شوداست به این نكته مه  نيز اشاره    در پایان الزم
جمهوری   شمالي،  مقدونيه  لتوني،  گرجستان،  استوني،  ارمنستان،  آلباني،  مانند  اروپا 

روماني، سان ماده  مولداوی،  در  مندرج  اختيار  از  استفاده  با  و صربستان  منشور    15مارینو 
و   بشر  بزادیآاروپایي حقوق  اساسي،  )از  هرههای  منشور  آن  مندرج در  از حقوق  مندی 

 3. اندبه حالت تعليق در آورده كرونا( را به جهت مبارزه با شيوع ویروس 8جمله ماده 

 گیرینتیجه
ویروس   به    كروناشيوع  و    19كووید  موسوم  خصوصي  زندگي  تا  شد  باعث  جهان  در 
ترین  گيرد. یكي از مه   ها و موضوعات تحت تأثير لرارها در بسياری از جنبهجمعي انسان

ها جهت مهار شيوع ویروس كرونا بكار گرفتند، ردیابي دیجيتال  الداماتي كه برخي دولت
افراد مبتال و یا مشكوک به ویروس كرونا بود. در این مقاله الدامات مذكور توسط برخي  

بررسي  دولت موفقيت  شدها  نيز  زیادی  مقدار  به  بودهكه  ترآميز  عين حال  در  دیدی اند. 
توانست آثار منفي  های همراه شهروندان ميوجود ندارد كه نصب این اپليكيشن در تلفن 

 جدی بر حری  خصوصي شهروندان بر جای گذارد.
اساسي این مقاله آن بود كه ردیابي دیجيتال شهروندان تا چه ميزان در حری     پرسش  

كننده را موجه دانست یا  توان الدامات محدود  گذارد و آیا مي ها اثر ميخصوصي انسان
 خير؟

 

1.   Jeroen van den Hoven et al., “Privacy and Information Technology”, 30 

October 2019, Stanford Encyclopedia of Philosophy, available at: www. 

plato.stanford.edu, Last Visited: 7 May 2020. 
2  .The Right to Privacy in the Digital Age, Unites Nations Human Rights Office of 

the High Commissioner, available at: www.ohchr.org, last visited: 7 May 2020. 
3. https://www.coe. int/en/web/ conventions/full-list/-/conventions/ web Content/ 

62111354. 

https://plato.stanford.edu/index.html
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بين  نظام حقوق  در  مشروط  از جمله حقوق  حری  خصوصي  بر حفظ  بشر حق  الملل 
توان مداخله در حری   است. بنابراین با رعایت شرایط و با توجه به دالیل و موجباتي، مي

محدودیت اعمال  شروط  از  یكي  دانست.  مشروع  را  كه  خصوصي  است  آن  ها 
این سياست محدود كننده در غالب  بایسها ميمحدودیت اعمال  باشد.  لانون  بر  مبتني  ت 

ها یا در لوانين مصوب مجلس ذكر كشورها مبتني بر لانون بوده است یعني این محدودیت
ها را  شده و یا لوه مجریه با استفاده از اختيارات ویژه در موارد اضطراری، این محدودیت

 اعمال كرده است. 
محدودیت این  ميههمچنين  منافعي  ا  و  مصالح  از  یكي  رعایت  جهت  به  بایست 

بي از  جلوگيری  كشور،  التصادی  رفاه  عمومي،  امنيت  ملي،  امنيت  یا  همچون  و  نظمي 
از حقوق و آزادی از اخالق، حمایت  پاسداری  بهداشت،  از  های  ارتكاب جرم، حمایت 

محدودیت اعمال  كه  والعيت  این  به  نظر  باشد.  شده  انجام  برادیگران  و  ها  حفاظت  ی 
اشخاص   از  ویروس  این  سرایت  از  جلوگيری  و  عمومي  سالمت  و  بهداشت  از  حمایت 

مي انجام  سال   اشخاص  به  مشكوک  یا  و  محدودیتبيمار  این  اعمال  لذا  اساس    شود  بر 
از دالیل فوق از حقوق دیگران  حدالل دو موجب  بهداشت و حمایت  یعني حفظ  الذكر 

 موجه و لانوني است.
الذكر تناسب  ست كه ميان الدامات انجام شده با تحصيل اهداف فوقشرط سوم آن ا

محدودیت آن  اعمال  كه  معنا  این  به  باشد.  داشته  حفظ  وجود  هدف  تحصيل  جهت  ها 
مي بنابراین  باشد.  داشته  دیگران ضرورت  تأمين حقوق  و  توان گفت كه كنترل بهداشت 

ج تلفن  موجود  تكنولوژی  طریق  از  آلوده  افراد  همراه  چه  های  به  لباًل  آنكه  بررسي  هت 
اند، مجاز خواهد بود تا آنكه بتوان افرادی را كه احتماالً با او مراوده  اماكني مراجعه كرده

اما دولت نمياند تحت مرالبتداشته این اطالعات جهت  های بهداشتي لرار داد  تواند از 
اده از اطالعات بدست  انجام اعمالي غير از اهداف مذكور استفاده نماید و باید ميان استف 

آمده و هدف دولت جهت تأمين بهداشت و سالمت جامعه، ارتباط نزدیك وجود داشته  
 باشد.
ها از اطالعات  مهمترین نگراني فعاالن حقوق بشری آن است كه دولتاین،    وجودبا  

بدست آمده در دوران مبارزه با شيوع ویروس كرونا پس از مهار این بحران، برای دیگر 
دهد كه  سياسي و ایدئولوژیك خود سوء استفاده نمایند. در والع تجربه نشان مياهداف  
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اختياراتي كه در دوران وضعيت اضطراری بدست ميمعموال دولت از  از  ها  آورند، پس 
بهره نيز  بحران و در دوران عادی  از  برداری ميرفع  كنند كماآنكه دولت فدرال آمریكا 

دوران پس    درن مقي  در آمریكا و شهروندان آمریكایي  اختياراتي كه برای كنترل خارجيا
 كند.سپتامبر بدست آورده بود، كماكان استفاده مي 11از حوادث 
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 (.1395، )1ی، شماره ورافصلنامه اخالق در علوم و فن
سياسي،    - علوم  و  حقوق  دانشكده  مجله  خصوصي«،  حری   بر  انسان  »حق  منصور،  رحمدل، 

 (. 1384، )70شماره 
ل ،    دانشگاه   پژوهشي  –علمي  ه  فصلنامشهریاری، حميد، »حری  خصوصي و جامعه اطالعاتي«،    -

 (.1382، )4و3های شماره 

«، مجله  گستره و للمرو حری  خصوصي در فضای مجازیفتحي، یونس و شاهمرادی، خيراله، »   -
 (.1396، )99حقولي دادگستری، شماره 

مطالعه تطبيقي مفهوم و معيار حق حری  خصوصي؛ رویكرد مشهدی، علي و محمدلو، سجاد، »   -
 (.1395)، 2، شماره حقوق تطبيقي یهاپژوهش «، فصلنامه عرفي و فرهنگي

-   « نادیا،  و عطاران،  امير  های مشهور در  افشای حری  خصوصي خانوادگي چهره   ه موازنمقامي، 
روی رسانه در  بيان  آزادی  و  لضایيه  ها  عمومي  مهفصلنا«،  نهادهای  حقوق  شماره  مطالعات   ،2 ،

(1398.) 
  خصوصي در  نگاهي به مفهوم و مباني حق بر حریموسي زاده، ابراهي  و مصطفي زاده، فهي ، »   -

 . (1391، )2، شماره دانش حقوق عمومي«، فصلنامه نظام حقولي عرفي

حمایت از حق خلوت آدميان در عصر اطالعات«، ترجمه عباس ایماني، مجله  » هلن،    نيسن بام،   -
 (.1381) ،2 ماره ش های حقولي،پژوهش 
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