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ظل تتبع املخالطني يجري يدويًا لتتبع املرض ويتم من قبل جهات الصحة العامة لرصد انتشار األمراض 
املعدية. خالل جائحة فريوس كورونا، طُورت تقنيات تتبع املخالطني الرقمية )تقنيات DCTT( يف صورة 

أدوات لإلشعار بالتعرض للمصابني من أجل املساعدة يف إعادة فتح االقتصادات وأماكن العمل وغريها 
من املساحات واإلعدادات الخاصة والعامة بأمان. الجدير بالذكر أن تقنية DCTT تتألف من أجهزة 

وتطبيقات للهواتف املحمولة تستعني بخصائص تحديد املوقع الجغرايف و/أو Bluetooth لتقديم 
إشعارات رسيعة يف الوقت الفعيل إىل املستخدمني بخصوص التعرض للفريوس. 

ويتوقع الخرباء أن تستمر جهود DCTT فيام يخص جائحة فريوس كورونا لفرتة من الوقت، وأن 
 DCTT والحوكمة، حيث يقوم مسؤولو الصحة العامة بوضع األساس لربامج DCTT تتطور تقنيات

حتى تتصدى للتهديدات الوبائية الجديدة الناشئة. وبالتوازي مع ذلك، ال تزال تظهر أدلة حول 
فعالية تقنية DCTT وصالحيتها العلمية، حيث أصبحت تقنية DCTT أوسع استخداًما باعتبارها 

أداة للمراقبة الصحية العامة والخاصة.  

وقد أقام منتدى مستقبل الخصوصية )FPF( رشاكة مع ست مؤسسات رائدة يف مجال الخصوصية 
ومنارصة القضايا االجتامعية واإلنصاف يف املجال الصحي من أجل تحليل املفاضالت واملخاطر 

 Diversity منظمة :DCTT املتعلقة بالخصوصية واإلنصاف التي ميكن أن تصاحب تنفيذ تقنيات
Dialogue onوالشبكة الوطنية لحقوق اإلعاقة، والتحالف الوطني ضد التفاوتات يف صحة املرىض 

)NADPH(، وBrightHive وLGBT Tech. بالرتكيز تحديًدا عىل تأثريات تقنيات DCTT يف 
الفئات السكانية املعرضة للخطر، ناقشت املجموعة بعض املخاطر املحددة، ومن بينها -عىل سبيل 

املثال ال الحرص- مخاطر الحرمان من الحقوق أو الوصمة االجتامعية املرتبطة بالعرق أو األصل 
اإلثني أو الطبقة أو االنتامء الديني أو غريها من السامت. 

ومن شأن جهود تنفيذ تقنيات DCTT التي تقلل أو تفشل يف االعرتاف بوجود هذه املفاضالت 
واملخاطر أو دورها أو تأثريها أن تقّوض من ثقة الجمهور العام يف تقنية DCTT. أما من الناحية 

األخرى، فإن الجهود الحكومية التي تقر بهذه املخاطر وتتفاعل معها وتحد منها من شأنها أن تعزز 
من ثقة الجمهور العام يف تقنيات تتبع املخالطني الرقمية. ويلعب صانعو السياسات، وخرباء حامية 

البيانات، واملنظامت العاملة يف تطوير تقنيات DCTT وإدارتها وتقدميها، جميعها أدواًرا مهمة.

مقدمة
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امللخص التنفيذي

كجزء من مبادرته بشأن الخصوصية واألوبئة، عمل منتدى FPF مع منظمة Dialogue on Diversity، والشبكة 
 LGBT Techو BrightHiveو ،)NADPH( الوطنية لحقوق اإلعاقة، والتحالف الوطني ضد التفاوتات يف صحة املرىض

 .DCTT لوضع مجموعة من املبادئ القابلة للتنفيذ من أجل دعم الخصوصية واإلنصاف يف تنفيذ تقنيات

وتعمل املبادئ عىل تقديم املشورة للمنظامت العاملة عىل تنفيذ تقنيات DCTT من أجل:

التحيل بالشفافية بشأن كيفية استخدام البيانات ومشاركتها.	. 

تطبيق حلول وتقنيات قوية إللغاء التعريف.	. 

متكني املستخدمني من خالل ميزات االشرتاك/إلغاء االشرتاك املتدرجة وتقليل البيانات إىل الحد األدىن.	. 

اإلقرار بفجوات الخصوصية واألمان والحامية ضد التمييز ومعالجة هذه الفجوات.	. 

 .	.DCTT توفري إمكانية وصول عادلة إىل تقنيات

اإلقرار باالنحياز الضمني داخل اإلعدادات العامة والخاصة وعربها ومعالجته.	. 

إضفاء الطابع الدميقراطي عىل البيانات من أجل الصالح العام أثناء استخدام ضامنات الخصوصية املناسبة.	. 

تبني معايري الخصوصية حسب التصميم والتي تتيح الوصول إىل تقنية DCTT عىل نطاق واسع.	. 

يدعو منتدى FPF، وهذه املنظامت الست، مطوري تقنيات DCTT واملنظامت القامئة عىل تنفيذ تقنيات DCTT إىل 
االلتزام بهذه املبادئ. 

وسنقوم مبا ييل أدناه: 

بوصف كل مبدأ عىل حدة؛ 	. 

وتلخيص سيناريوهات الحالة التي توضح كيف ميكن لتقنيات DCTT أن تزيد من مخاطر حامية البيانات، 	. 
وعىل وجه التحديد املخاطر التي يتعرض لها األفراد املحرومون، مبا يف ذلك األقليات العرقية والدينية، وأفراد 

مجتمع امليم )LGBTQ+( ومجتمعات املهاجرين؛ 

وتسليط الضوء عىل التعريفات واملوارد األخرى الرئيسية لتكوين أساس معريف لتنفيذ تقنيات DCTT من 	. 
منظور الخصوصية واإلنصاف. 
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مبادئ الخصوصية واإلنصاف القابلة للتنفيذ لتقنية تتبع املخالطني الرقمية

التحيل بالشفافية بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها.

 ميكن ملقدمي تقنيات DCTT استخدام ومشاركة بيانات تتبع املخالطني من أجل أغراض الصحة العامة أو 
األغراض األخرى ذات الصلة. تشري األدلة التاريخية والحالية إىل إمكانية استخدام البيانات الحساسة من قبل 

كيانات قوية، مثل سلطات إنفاذ القانون، بطرق متييزية؛ ما يعرض مجموعات معينة من األفراد للقمع والعنف 
والظروف االجتامعية املتطرفة األخرى. وعالوة عىل ذلك، إذا كانت الدقة التقنية لتقنيات DCTT غري واضحة أو 

غري مثبتة بشكل جيد، فمن املمكن أن تحفز تقنية DCTT من اتخاذ إجراءات بناًء عىل الحاالت اإليجابية الزائفة 
أو التتبع غري الدقيق للمخالطني، مثل إجراءات إنفاذ القانون املتخذة ضد الفئات السكانية املحرومة اجتامعيًا. 

ينبغي توعية مستخدمي DCTT بكيفية جمع بياناتهم واستخدامها ومشاركتها من خالل بيانات بارزة 
ومفهومة ويسهل االطالع عليها. فعىل سبيل املثال، ميكن تقديم إشعارات الشفافية املتعلقة بجمع البيانات 

واستخدامها ومشاركتها قبل تثبيت تقنية DCTT من خالل إشعارات متجر التطبيقات، أو عند تنزيل أو 
 DCTT تثبيت التقنية من خالل إفصاحات رشوط الخدمة داخل التطبيق، أو عند االستخدام األول لتقنية

من خالل إشعارات تطبيق الجهاز املحمول »يف الوقت املناسب«. ينبغي أن تنص اإلشعارات و/أو إعدادات 
الخصوصية رصاحة عىل وقت جمع البيانات الحساسة ومدة جمعها. 

تطبيق حلول وتقنيات قوية إللغاء التعريف.

 ينبغي ملقدمي تقنيات DCTT تطبيق حلول وتقنيات قوية لحامية البيانات من أجل منع األطراف 
 DCTT الخبيثة و/أو غري املرصح لها من االستفادة من البيانات الحساسة التي يتم جمعها عرب تقنيات

بطرق غري متوافقة أو تتعارض مع روح الصحة العامة أو متثل مخاطر ملحقة للرضر. وميكن للمنظامت أن 
تنفذ ضوابط تقنية، أو سياساتية، أو تعاقدية، أو قانونية عىل البيانات للمساعدة يف تحقيق هذا املبدأ. قد 

تشتمل الضوابط عىل تقنيات قوية إللغاء التعريف، وضامنات لحامية البيانات، وتحقيق المركزية البيانات، 
وجدران حامية الخصوصية لبيانات إشعارات التعرض للفريوس. فعىل سبيل املثال، ميكن أن تشتمل التقنيات 

القوية إللغاء التعريف عىل إزالة املعرفات املبارشة وغري املبارشة املعروفة إلخفاء هويات العامل الحقيقي. 
وتشتمل ضامنات أمان البيانات وجدران حامية الخصوصية عىل األذونات التقنية التي تحد من الوصول 
إىل األفراد املرصح لهم، باإلضافة إىل الضوابط التنظيمية والقانونية التي متنع األطراف الثالثة من تحديد 

هوية مستخدمي DCTT أو إعادة تحديد هوياتهم. وأخريًا، فإن تحقيق المركزية البيانات يعني بقاء بيانات 
اإلشعار بالتعرض للفريوس عىل الجهاز، وبالتايل بقاء هوية ماليك األجهزة دون اإلفصاح عنها عند اإلشعار 

بحدوث التعرض. 

تجب حامية هياكل البيانات القابلة للتشغيل البيني وأنواع البيانات التي تحتوي عىل معلومات عىل مستوى 
املستخدم الفردي، مثل بيانات العمر والجنس املقرتنة ببيانات تحديد املوقع الجغرايف، من خالل استخدام 

وسائل حامية أمنية مناسبة وقوية تعمل بفعالية عرب هياكل بيانات متعددة. وبدون تدابري الحامية هذه، مثة 
خطر بحدوث - أو احتاملية حدوث - إساءة الستخدام البيانات، وعدم تقليل البيانات إىل الحد األدىن، وبالتايل 

محدودية االلتزام باختبارات املرض املعدي و/أو اعتامد املستخدمني. 
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مبادئ الخصوصية واإلنصاف القابلة للتنفيذ لتقنية تتبع املخالطني الرقمية

متكني املستخدمني من خالل ميزات االشرتاك/إلغاء االشرتاك املتدرجة وتقليل البيانات 
إىل الحد األدىن. ينبغي 

 DCTT تطوعية )مقارنة بتلك اإللزامية( وينبغي أن مُينح مستخدمو DCTT أن تكون املشاركة يف تقنية
عادة الخيار إللغاء االشرتاك من سامت محددة بتقنيات DCTT )أي: متكني أوضاع املشاركة »النشطة« 

]االشرتاك[ مقابل »السلبية« ]املتداخلة أو األساسية؛ أو إلغاء االشرتاك افرتاضيًا(.  

وبشكل افرتايض، ينبغي لتقنية DCTT أن تكتفي فقط بجمع الحد األدىن من البيانات الرضورية لتزويد 
املستخدمني بالخدمة. وينبغي عىل امليزات اإلضافية التي تجمع املزيد من بيانات املستخدم أن تحث 
مستخدمي DCTT عىل االشرتاك أو إلغاء االشرتاك باملزيد من جمع البيانات ومشاركتها.  يجب تقديم 

خيارات مفيدة ومؤثرة لالشرتاك/إللغاء االشرتاك، ويجب أن يكون مستخدمو DCTT قادرين عىل الوصول 
بسهولة إىل هذه الخيارات. 

3

اإلقرار بفجوات الخصوصية واألمان والحامية ضد التمييز ومعالجة هذه الفجوات

قد تكون هناك إجراءات حامية إدارية محدودة قابلة للتنفيذ لرصد وتنظيم مامرسات الخصوصية وعدم 
، يجب عىل مطوري DCTT واملؤسسات  التمييز واملراقبة لدى املنظامت أو مقدمي الخدمات. ومن ثَمَّ
التي تتبنى DCTT أن تصادق عالنية عىل مدونة و/أو معيار و/أو دليل و/أو إطار عمل أخالقي يدعم 

التنوع واإلنصاف يف تقنيات DCTT وأن يتحلوا باملسؤولية إزاء هذه املعايري.  وهذا قد يشتمل، عىل سبيل 
 ،BrightHiveو FPF املثال، عىل: “دليل االستخدام املسؤول للبيانات لتتتبع املخالطني الرقمي” لدى
 ،Lo and Sim أو “إطار العمل األخالقي لتقييم التتبع اليدوي والرقمي للمخالطني لكوفيد-91” لدى

أو “دليل مبادئ القوى العاملة املجتمعية لتتبع املخالطني” لدى الرابطة الوطنية ملسؤويل الصحة بالوالية 
واملقاطعة. يتم، أو ينبغي، تشجيع مستخدمي DCTT ومتكينهم من املشاركة بنشاط يف كل من تطوير 

وتنفيذ هذه املدونات و/أو املعايري و/أو أطر العمل األخالقية.
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https://playbooks.brighthive.io/contact-tracing/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5834
https://www.naccho.org/uploads/blog/nacchoessentials/A-Guide-to-Community-Based-Workforce-Principles-for-Contact-Tracing-HealthBegins-5-19-20.pdf
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مبادئ الخصوصية واإلنصاف القابلة للتنفيذ لتقنية تتبع املخالطني الرقمية

DCTT توفري إمكانية وصول عادلة إىل تقنيات

 ومع األخذ يف االعتبار أن بعض األجهزة قد تكون أكرث توافًقا مع تقنيات DCTT محددة مقارنة بغريها، من املهم 
للمطورين أن يتجنبوا ربط نوع محدد من األجهزة مبيزات DCTT األكرث فائدة. وعند توفري الوصول املُنصف 

)مقارنة بالوصول املتساوي( لتقنية DCTT، من املهم مراعاة ومعالجة العوائق اإلجرائية والهيكلية الفريدة التي 
قد يواجهها األفراد أو املجموعات عن السعي للوصول إىل فوائد استخدام DCTT. ومن الرضوري لعب دور يف 

تسهيل الوصول املنصف لألجهزة الشخصية والبنى التحتية الرضورية العتامد DCTT واستخدامها. فإنشاء تقنيات 
DCTT التي تعمل دون الحاجة إىل خدمة اإلنرتنت الالسلكية أو املتوافقة مع كل من إصدارات األجهزة املحمولة 

القدمية والحديثة، عىل سبيل املثال، قد يضمن وصول DCTT إىل األفراد عىل نطاق واسع، بغض النظر عن 
وضعهم االقتصادي. 

اإلقرار باالنحياز الضمني داخل اإلعدادات/األماكن العامة والخاصة وعربها ومعالجته 

من املهم أن يتم اإلقرار واالعرتاف بالواقع الحايل وتأثري االنحياز املوجود عرب العديد من األماكن املهمة، مثل أماكن 
الرعاية الصحية أو الصحة العامة، ومعالجة السيناريوهات التي قد تؤدي فيها تقنية DCTT إىل كشف التحيز 

االجتامعي أو إدامته أو حتى تفاقمه داخل تلك األماكن. نظرًا ألن األفراد أو املجموعات املعرضة للتحيز الضمني 
يف تلك األماكن قد يواجهون سوء اإلدارة للحالة و/أو التمييز فيها، فمن املرجح أن يتجنبوا مثل هذه األوضاع نتيجة 
لذلك، عىل الرغم من أهميتها وأهمية تقنية DCTT إلدارة الصحة العامة أثناء األوبئة. فعىل سبيل املثال، يف حالة 

تعرض الفرد أو املجموعة املهمشة اجتامعيًّا بصورة روتينية للحرج أو الخوف أو اإلحساس بالعار عند السعي للحصول 
عىل خدمات الرعاية الصحية ضمن نظام رعاية صحية متحيز )ُمجِحف(، من املحتمل أن يشعر هذا الفرد أو هذه 

املجموعة بأنهم مجربون عىل عدم الثقة يف برنامج DCTT الذي يتم تنفيذه بواسطة ذلك النظام أو داخله، أو مجربون 
 DCTT عىل عدم املشاركة فيه.  لذلك، فإن االعرتاف بالتحيز الضمني ومعالجته داخل األماكن التي يتم فيها تنفيذ

.DCTT وعرب أنحائها ميكن أن يزيد من احتاملية شعور األفراد باألمان إزاء املشاركة يف
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مبادئ الخصوصية واإلنصاف القابلة للتنفيذ لتقنية تتبع املخالطني الرقمية

  ىلع انب لصتا ، ةيمقرلا لاصتالا تاهج عبتت تاينقت ئدابم ىلإ لوخدلا ليجستل
info@fpf.org. 

إضفاء الطابع الدميقراطي عىل البيانات من أجل الصالح العام أثناء استخدام ضامنات 
الخصوصية املناسبة

ينبغي إضفاء الطابع الدميقراطي، إىل أقىص الحدود املمكنة، عىل البيانات من أجل تقديم فوائد لربامج الصحة العامة 
والبنى التحتية. وغالبًا ما ميكن مشاركة بيانات DCTT بطريقة محدودة وغري كاشفة عن الهوية لتعزيز هذه األهداف. 

وميكن مشاركة البيانات مع رشكاء األبحاث املوثوق بهم، أو إدارتها باعتبارها جزًءا من شبكة املعلومات الصحية 
املجتمعية، أو إتاحتها -يف حاالت نادرة- للجمهور العام. وينبغي للجهات الحكومية وغريها من الجهات املعنية األخرى 

أن تطبق تدابري قوية لضامن تحقيق الخصوصية، ال سيام يف حالة إتاحة بيانات DCTT للجمهور العام أو متكني 
الوصول إليها عىل نطاق واسع. 

وينبغي للسياسات العامة أن تدعم وتحمي استخدام بيانات DCTT من أجل أبحاث الصحة العامة من خالل دمج 
أو تعزيز عمليات أو مامرسات أو إجراءات حوكمة قوية للبيانات. وعىل سبيل املثال، قد تحتوي هذه العمليات أو 
املامرسات أو اإلجراءات عىل تحديد الحد األدىن من فئات البيانات الرضورية التي ينبغي إتاحتها؛ وتطبيق ضامنات 

تقنية و/ أو تعاقدية و/أو إجرائية ملنع اإلفصاحات غري املعقولة عن املعلومات الشخصية؛ وضامن حامية بيانات 
مستخدمي DCTT من خالل استخدام التشفري القوي أو معايري أمان البيانات األخرى.

7

 DCTT تبني معايري الخصوصية حسب التصميم والتي تتيح الوصول إىل تقنية
عىل نطاق واسع. 

ينبغي للمطورين تبني معايري الخصوصية حسب التصميم والتي تضمن أيًضا توسيع إمكانية وصول 
املستخدم إىل تقنية DCTT. وينبغي لهذه املعايري أن تضمن إمكانية تحقيق االستفادة القصوى من تقنية 

DCTT من أجل خدمة الجمهور العام - ولكن دون مساومة - حسب التصميم، وتحقيق الخصوصية 
واإلنصاف بني مستخدمي DCTT يف هذه العملية.

8

mailto:info@fpf.org
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التعريفات

DCTT: تقنية مستخدمة لغرض الكشف عن التعرض املحتمل للمرض أو العدوى. وهذا يتضمن التطبيقات 	. 
التي تتبع حركة املستخدمني وحالتهم الصحية، وتربط البيانات عرب العديد من املستخدمني لتحديد مدى 

احتاملية التعرض.

مستخدمDCTT: فرٌد يستخدم تقنية DCTT عىل جهاز شخيص أو من خالله ألغراض عامة أو خاصة.	. 

تقليل البيانات إىل الحد األدىن: البيانات التي تكون كافية وذات صلة ومقترصة فقط عىل ما هو رضوري فيام 	. 
)GDPR يتعلق باألغراض التي تتم معالجتها من أجلها. )املادة 5 من الفصل 2 من الئحة

إلغاء التعريف: عملية إزالة معلومات التعريف الشخصية من البيانات املجمعة واملخزنة واملستخدمة من 	. 
قبل املنظامت. )منتدى مستقبل الخصوصية، دليل مريئ إللغاء التعريف العميل للبيانات ]أبريل 6102[(

ترميز الهوية: عملية يتم من خاللها حذف أو تحويل املعرفات املبارشة، مع اإلبقاء عىل املعرفات غري املبارشة 	. 
كام هي. )منتدى مستقبل الخصوصية، دليل مريئ إللغاء التعريف العميل للبيانات ]أبريل 6102[( 

البيانات الحساسة: البيانات التي تخضع لرشوط معالجة محددة تجعل البيانات قابلة للكشف عن هويتها 	. 
يف السياقات التالية: )	( البيانات التي تكشف عن األصل العرقي أو اإلثني أو اآلراء السياسية أو املعتقدات 

الدينية أو الفلسفية؛ و)	( البيانات الجينية، البيانات البيومرتية الخاضعة للمعالجة فقط لتحديد هوية الفرد؛ 
و)	( البيانات املتعلقة بالصحة؛ و)	( البيانات املتعلقة بالحياة الجنسية أو التوجه الجنيس لشخص ما؛ و)	( 

تحديد املوقع الجغرايف الدقيق. )مقتبس من املادة 4)31( و)		( و)		(، واملادة 9 والحيثيات من )		( إىل 
)		( من الئحة GDPR؛ ومقتبس أيًضا من القسم 41 من قانون اإلنفاذ وحقوق الخصوصية يف 

تحقيق الالمركزية: عملية يتم فيها تقسيم املعلومات املتاحة إىل قطع منفردة وتخزينها يف أجزاء متنوعة 	. 
)العمالء املتحركون، مراكز الحوسبة املتطورة،... إلخ( بإحدى الشبكات بدالً من تخزين كل يشء عىل خادم 

)	0	0 Shubina et al.( .مركزي؛ وباإلضافة إىل ذلك، ال ميتلك كيان واحد سيطرة كاملة أو معلومات كاملة
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

مجتمع امليم )LGBT( يف سيول يف كوريا الجنوبية

خالل األشهر األوىل من جائحة فريوس كورونا، تعرَّض مجتمع املثليات واملثليني ومزدوجي امليول الجنسية واملتحولني جنسيا )مجتمع 
LGBT( يف كوريا الجنوبية التهامات بنرش فريوس كورونا بعد أن بدأت الحكومة يف تخفيف القيود يف أوائل مايو 0202، والسامح 

بإعادة فتح الحانات وغريها من األماكن االجتامعية. وقد ظهرت العديد من حاالت فريوس كورونا الجديدة بعد ذلك، وتم تتبعها إىل 
النوادي الليلية يف إتايوان، وهي منطقة يف مدينة سيول تشتهر بالحياة الليلة واملطاعم الكزموبوليتانيّة، وقد وصفتها وسائل اإلعالم 
بأنها مركز اجتامعي أو مكان آمن »لنوادي املثليني«. وقد رصح عمدة سيول بأن هؤالء األشخاص »الذين تعرضوا للفريوس ممن مل 

يتقدموا لالختبار ستتم زيارتهم يف املنازل برفقة الرشطة«، وهو ما يخىش البعض من أنه يعرِّض سكان مجتمع LGBT ملخاطر التمييز 
)Thoreson, 	0	0, Human Rights Watch( .والتكهنات حول النشاط الجنيس لألفراد نتيجة لجهود التتبع هذه

سيناريو الحالة 1

التوترات العالقة من عرص انتشار اإليدز يف الواليات املتحدة

ال تزال قصص التوترات التي مل تتم تسويتها بني متتبعي املخالطني ومجتمع املثليني يف سان فرانسيسكو يف كاليفورنيا مستمرة بعد ما 
يقرب من 04 عاًما. منذ مثانينيات القرن العرشين، أعرب متتبعو االختالط ومحامو حقوق املثليني عن أن آثار جهود تتبع االختالط 

واسعة النطاق التي فرضتها وكالة الصحة العامة لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز قد أدت إىل معارضة مجتمع املثليني لتتبع 
املخالطني. من املمكن أن يؤدي تحديد أفراد باعتبارهم قد تعرضوا لفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز إىل فقدان الوظائف وفقدان 

السكن وفقدان االحتياجات والخدمات األساسية األخرى بني مجتمع املثليني، بل وهذا ما قد حدث بالفعل. 

واستناًدا إىل العديد من القصص والدروس املستفادة فيام يتعلق بقضايا انعدام الثقة العالقة دون تسوية بني مجتمع املثليني يف 
وكاالت الصحة العامة، خلص مراسل KQED إىل استنتاج أن إدارات الصحة العامة حاليًا، عىل املستوى املحيل وعىل مستوى الوالية 

واملقاطعة، هي »جسور بناء مع الفئات السكانية املترضرة من خالل إقامة الرشاكة مع الجامعات املجتمعية« التي لها عالقات 
)KQED ,	0	0 ,Dembosky( .موثوقة مع مجتمع املثليني

سيناريو الحالة 2

https://www.kqed.org/news/11828008/the-same-tensions-around-contact-tracing-during-the-aids-era-are-resurfacing-with-covid-19
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

تربز سيناريوهات الحالة )1( و)2( سبب أهمية تطبيق املبادئ التالية:

املبدأ 4: اإلقرار بفجوات الخصوصية واألمان والحامية ضد التمييز ومعالجة هذه الفجوات 	

ميكن ملطوري تقنيات DCTT واملؤسسات املتبنية لتقنيات DCTT أن تعزز الثقة من خالل التأييد العلني والتحيل 
باملسؤولية إزاء مدونة و/أو معيار و/أو دليل و/أو إطار عمل أخالقي يتم وضعه من خالل إسهامات مبارشة من املجتمعات 

التي تعاين من تاريخ من سوء املعاملة أو انعدام الثقة يف مؤسسات معينة. 

املبدأ 6: اإلقرار باالنحياز الضمني داخل اإلعدادات العامة والخاصة وعربها ومعالجته 	

يجب عىل مطوري تقنيات DCTT واملؤسسات املتبنية لتقنيات DCTT أن تتوقع وتعالج السيناريوهات الحالية أو 
املحتملة التي ميكن فيها لتقنية DCTT كشف التحيزات الضارة أو إدامتها أو تفاقمها يف مجموعة من األماكن الخاصة 
والعامة للمساعدة يف ضامن شعور األفراد باألمان والحامية من الرضر النهايئ أو سوء الحظ والذي قد ينجم عن التحيز 

الضمني داخل األنظمة أو األماكن.  

املبدأ 8: تبني معايري الخصوصية حسب التصميم والتي تتيح الوصول إىل تقنية TTCD عىل نطاق واسع 	

إن ميزات أو معايري الخصوصية حسب التصميم، مثل إشعار التعرض مجهول الهوية، تحث األفراد عىل اتخاذ خيارات 
بشكل خاص حول مراقبة سلوكياتهم الشخصية وظروفهم وتواصلهم مع اآلخرين والتحكم فيها، ومكان وجودهم بعد 

التعرض ملرض ُمْعٍد. 

سيناريوهات الحالة )1( و)2(:
 الدروس املستفادة 

الفوائد األساسية:

ميكن لجهود تتبع املخالطني التي تسعى إىل رصد انتشار األمراض املعدية يف الفئات املحرومة 
اجتامعًيا أن تعرِّض تلك املجموعات لخطر التمييز أو النبذ يف املنزل أو داخل مجتمعاتهم. وقد 
تعاين هذه الفئات السكانية، أكرث من غريها، من وجهة نظر اجتامعية واقتصادية، وقد يكونون 
أقل عرضة للمشاركة يف أي تقنية، مبا يف ذلك تقنيات TTCD التي قد تكشف عن انتامءاتهم 

االجتامعية الخاصة بهم وأماكن وجودهم. 
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

الجالية األفريقية يف مدينة قوانغتشو يف جنوب الصني. تعرَّض أفراد إحدى الجاليات األفريقية التي تقطن مدينة قوانغتشو للتمييز 
بعد أن قدمت حكومة الصني تحذيرات محايدة عىل وسائل التواصل االجتامعي ضد فريوس كورونا املستورد من الخارج. وقد ذكرت 

سلطات قوانغتشو أن خمسة نيجرييني قد ثبتت إصابتهم اإليجابية بفريوس كورونا، مع تتبع مخاطر اإلصابة بفريوس كورونا يف 
منطقتي وYuexiu Baiyun يف قوانغتشو املعروفة بأنها موطن للجاليات األفريقية يف أغلبها. وقد أفاد مقال إخباري عىل شبكة 

CNN بأن أفراد هذه الجالية األفريقية قد تعرضوا للطرد من منازلهم املستأجرة ورفض تقديم الخدمات الفندقية لهم، عىل الرغم من 
ادعاءات أفراد الجالية بعدم وجود سوابق سفر لهم يف اآلونة األخرية أو أي اختالط معروف بأفراد مصابني بفريوس كورونا. ويعتمد 

العديد من أفراد هذه الجالية األفريقية عىل تأشريات العمل قصرية األجل والسفر بني إفريقيا والصني عدة مرات يف العام. 

وقد كان العداء ضد السكان األفارقة سابًقا لظهور فريوس كورونا يف املدينة، لكنه ازداد سوًءا أثناء الجائحة. وقد تم إلزام األفراد الذين 
»اختلطوا مع أفارقة« بالحجر الذايت. وقد حذرت القنصلية األمريكية يف قوانغتشو األمريكيني ذوي األصول األفريقية من السفر إىل قوانغتشو 

وسط حالة العداء املتصاعدة. وحذرت القنصلية األمريكية قائلة: »... لقد أمرت الرشطة الحانات واملطاعم بعدم تقديم الخدمات إىل 
Marsh, Deng, and Gan, 	0	0, CNN; U.S. Consulate General .»العمالء الذين يبدو أنهم من أصل أفريقي 

 Guangzhou, People’s Republic of China [	0	0, April 		]: Discrimination against African-Americans 
in Guangzhou

جالية مسلمة يف كمبوديا. حددت وزارة الصحة الكمبودية، عىل صفحتها الرسمية عىل وسائل التواصل االجتامعي، مجموعات معينة من 
األفراد الذين تم اإلبالغ عن إصابتهم بفريوس كورونا بعد أن كشف تتبع املخالطني »عدم وجود عالمات النتقال العدوى بني الناس يف 

مجتمعاتهم ]املحلية[. وكان من بني املجموعات املحددة هذه مجموعة يطلق عليها »الخمري املسلمني«. وقد أفيد بأن املنشور الذي تم بثه 
عىل وسائل التواصل االجتامعي قد أدى إىل »هوجة« من تعليقات وإمياءات الكراهية والتمييز ضد جاليات األقلية املسلمة يف كمبوديا سواء 
عرب اإلنرتنت أو يوميًا يف األسواق واملتاجر وغريها من األماكن العامة. وعقب تلك األحداث، طلب أحد املتحدثني باسم الحكومة الكمبودية 

من وسائل اإلعالم أن متتنع عن تقديم معلومات قابلة للكشف عن الهوية حول األشخاص املصابني بفريوس كورونا. 
Chhin, 	0	0, Human Rights Watch; Penh, 	0	0, VOA

سيناريو الحالة 3

سيناريو الحالة 4
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

تربز سيناريوهات الحالَتني )3( و)4( سبب أهمية تطبيق املبادئ التالية:

املبدأ 4: اإلقرار بفجوات الخصوصية واألمان والحامية ضد التمييز ومعالجة هذه الفجوات 	

ميكن ملطوري تقنيات DCTT واملؤسسات املتبنية لتقنيات DCTT أن تعزز الثقة من خالل التأييد العلني والتحيل باملسؤولية 
إزاء مدونة و/أو معيار و/أو دليل و/أو إطار عمل أخالقي يتم وضعه من خالل إسهامات مبارشة من املجتمعات التي تعاين من 

تاريخ من سوء املعاملة أو انعدام الثقة يف مؤسسات معينة. 

املبدأ 6: اإلقرار باالنحياز الضمني داخل اإلعدادات العامة والخاصة وعربها ومعالجته 	

وحني تقوم كيانات قوية، مثل الجهات الصحية أو الحكومية، عالنية بنسب أحد األمراض املعدية إىل منطقة خاضعة لفصل 
شديد أو مجموعة من األشخاص الذين يسافرون بانتظام إىل إحدى املناطق، فإن هذا قد يؤدي إىل تفاقم التحيز الضار لألفراد 
ضد املجموعات الخاضعة للفصل الشديد أو املداومة عىل السفر. وينبغي ملطوري DCTT ومستخدميها أن يطوروا وينفذوا 
تقنية DCTT وإسرتاتيجيات اإلبالغ عن البيانات التي تحمي من اآلثار النهائية للتحيزات الضمنية والضارة، مثل الحرمان من 

الحقوق أو ترصيحات الكراهية، وتحمي سالمة وسمعة الجاليات الخاضعة للفصل الشديد أو املجموعات املعروف عنها السفر 
إىل مناطق معينة من املجتمع.     

املبدأ 7: إضفاء الطابع الدميقراطي عىل البيانات من أجل الصالح العام أثناء استخدام ضامنات الخصوصية املناسبة. 	

عندما يتم جمع الحد األدىن من البيانات الرضورية ومشاركتها علًنا، ميكن أن يساعد ذلك يف منع األفراد من أن يصبحوا 
مستهدفني اجتامعيًا أو يتم استهدافهم بشكل خاطئ بطرق ضارة بناًء عىل انتامءاتهم الشخصية أو السامت البيولوجية أو 

التحيزات واالفرتاضات املتأصلة لدى األفراد اآلخرين. 

الفوائد األساسية:

يجب عىل تقنيات DCTT أال تجعل املجموعات التي تشرتك يف بعض الخصائص أو االنتامءات 
االجتامعية أهداًفا إلنفاذ القانون أو تشويه السمعة عرب وسائل اإلعالم أو الوصم عىل املأل. يجب 

عىل مطوري DCTT وواضعي السياسات وغريهم من أصحاب املصلحة األقوياء، مبا يف ذلك وسائل 
اإلعالم ورشكات وسائل التواصل االجتامعي واملستخدمون، توقع إساءة االستخدام املحتملة لبيانات 
تتبع املخالطني. ينبغي أن يتم ذلك بقصد حامية الفئات الضعيفة من السكان أو األفراد من النبذ 

االجتامعي أو التمييز عىل أساس االنتامء الديني أو الخصائص الثابتة أو السامت الشخصية األخرى.

سيناريوهات الحالة )3( و)4(:
 الدروس املستفادة 
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

تطبيق تتبع املخالطني لحاالت فريوس كورونا يف نورث داكوتا يف الواليات املتحدة األمريكية. لقد كان تطبيق 9	Care، وهو تطبيق 
تطوعي طورته رشكة ProudCrowd، وهي رشكة يف نورث داكوتا، واحًدا من أوائل تطبيقات تتبع املخالطني التي تم تنفيذها ضمن 

االستجابة لجائحة فريوس كورونا. تم اعتامد التطبيق رسميًا من قبل مسؤويل حكومتي والية نورث داكوتا وساوث داكوتا. يف وقت الحق، 
اكتشفت رشكة Privacy Jumbo، وهي رشكة متخصصة يف الخصوصية التقنية، أن تطبيق 9	Care يحتوي عىل رمز يرسل بيانات 

موقع مستخدمي التطبيق وتحديد هويتهم إىل رشكات خارجية محلية ودولية، مبا يف ذلك الرشكات املشاركة يف اإلعالنات التجارية. وعىل 
الرغم من احتواء التطبيق عىل هذا الرمز، إال أن بيان الخصوصية بالتطبيق كان يخرب املستخدمني بأن بيانات مواقعهم »لن تتم مشاركتها 

مع أحد، مبا يتضمن الجهات الحكومية أو األطراف الخارجية، إال مبوافقتك أو بإلزام ProudCrowd بفعل ذلك مبوجب اللوائح 
)	0	0 USA Today, Groves( .»الفيدرالية

سيناريو الحالة 5

https://www.usatoday.com/story/tech/2020/05/22/covid-19-contact-tracing-app-care-19-privacy-policy/5247445002/
https://www.usatoday.com/story/tech/2020/05/22/covid-19-contact-tracing-app-care-19-privacy-policy/5247445002/
https://www.usatoday.com/story/tech/2020/05/22/covid-19-contact-tracing-app-care-19-privacy-policy/5247445002/
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سيناريوهات الحالة من العامل الواقعي

يسلط سيناريو الحالة )6( الضوء عىل سبب أهمية تطبيق املبادئ التالية:

املبدأ 1: التحيل بالشفافية بشأن كيفية جمع البيانات واستخدامها ومشاركتها. 	

إذا كان مستخدمو DCTT عىل دراية كاملة مبا إذا كانت بياناتهم الشخصية يتم جمعها واستخدامها ومشاركتها مع 
أطراف ثالثة، وعىل دراية بكيفية حدوث ذلك، فسيكونون قادرين عىل اتخاذ خيارات مستنرية بشأن من يرغبون يف 

مشاركة البيانات الشخصية معهم. وهذا ال يحمي مصالح مستخدمي DCTT فحسب، وإمنا أيًضا الجهات املطورة لتقنية 
DCTT التي تهدف إىل تقديم معايري عالية لخدمة املستخدم/العميل. 

املبدأ 3: متكني املستخدمني من خالل ميزات االشرتاك/إلغاء االشرتاك املتدرجة وتقليل البيانات إىل الحد األدىن. 	

 DCTT إن خصائص االشرتاك/إلغاء االشرتاك املتدرجة وتقليل البيانات إىل الحد األدىن من شأنها أن متنح مستخدمي
القدرة عىل االختيار للمشاركة يف الطرق األكرث مالءمة لتفضيالت الخصوصية والرفاهية الشخصية واالهتاممات. وينبغي 
لرشكات ومطوري DCTT إجراء تدقيق - بعناية - يف التعليامت الربمجية التي يعتزمون اعتامدها أو استخدامها لضامن 

عدم تضليل أنفسهم ومستخدميهم/متبنيهم والسلطات التنظيمية يف بيانات وسياسات الخصوصية الخاصة بهم.  

الفوائد األساسية:

ينبغي أن تكون سياسات الخصوصية واتفاقيات االستخدام واإلشعارات املامثلة شفافة وتعكس 
بدقة مامرسات الخصوصية للجهة املطورة لتقنية DCTT وأن تكون مكتوبة مبستويات قراءة 

ميكن استيعابها عىل نطاق واسع. يجب أال تحتوي سياسات الخصوصية عىل مصطلحات أو أحكام 
أو مصطلحات ترهيبية يصعب عىل معظم املستخدمني فهمها أو تفسريها فيام يتعلق مبامرسات 

الخصوصية للتطبيق. يجب أال تحتوي هذه اإلشعارات عىل رشوط قرسية تضغط عىل املستخدمني 
لالشرتاك يف ميزات أقل خصوصية، خاصًة إذا كان املستخدمون بحاجة إىل التطبيق أو يعتمدون 
عليه بشدة أو مطالبني باستخدامه ألغراض شخصية أو قانونية أو غريها من األغراض األساسية. 

يجب عىل مطوري التطبيقات، ومن بينهم مطورو تقنية DCTT، تدقيق الرمز الذي يعتمدونه أو 
يشرتونه بعناية للتأكد من التزام الرمز مبعايري وسياسات ورشوط الخصوصية الداخلية الخاصة بهم، 

باإلضافة إىل قواعد متجر التطبيقات وتوقعات الخصوصية للمستخدمني/املتبنني.

سيناريوهات الحالة )5(:
 الدروس املستفادة 



املقرتحات الترشيعية األمريكية الرئيسية
بخصوص تقنية تتبع املخالطني الرقمية
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مشاريع قوانني الوالية

نيويورك: قانون لتعديل قانون الصحة العامة، فيام يتعلق 	 
)A	0	00C/S			0C( برسية معلومات تتبع املخالطني

نيويورك: يتعلق مبتطلبات جمع واستخدام البيانات الصحية 	 
الطارئة واملعلومات الشخصية ومساعدة التقنية يف املساعدة 

)A	0			/S				( خالل جائحة فريوس كورونا

 كاليفورنيا: املعلومات الشخصية: تتبع املخالطني	 
)AB		0; AB			(

مشاريع القوانني الفيدرالية 

 قانون حامية بيانات املستهلكني بخصوص جائحة فريوس	 
كورونا لعام 0	0	

قانون الخصوصية يف حاالت طوارئ الصحة العامة	 

قانون خصوصية إشعارات التعرض	 

قانون لوضع إطار عمل أمرييك للتأكد من الوصول إىل 	 
)SAFE DATA Act( البيانات، والشفافية، واملساءلة

قانون الخصوصية يف حاالت طوارئ الصحة العامة	 

قانون تأمني البيانات والخصوصية لتتبع املخالطني	 

DCTT ملخص الجهود الترشيعية لتقنية

ملخص من منتدى FPF بخصوص التوجهات الترشيعية 	 

األمريكية اإلضافية اعتباًرا من أغسطس 0	0	

تتبع املخالطني الرقمي: دليل االستخدام املسؤول للبيانات	 

قانون تتبع املخالطني الرقمي وحامية البيانات	 

الحياة الخاصة والسياسات العامة، والرسية والوصول إىل 	 
اإلحصاءات الحكومية

تصنيف للتعريفات املخصصة بالنظام اإليكولوجي 	 
للبيانات الصحية

الحقوق يف زمن فريوس كورونا، الدروس املستفادة من 	 
فريوس نقص املناعة البرشية من أجل استجابة فعالة 

بقيادة املجتمع

التكنولوجيا يف رصاع: كيف ميكن لتطبيقات تتبع املخالطني 	 
لفريوس كورونا أن تساهم يف تفاقم الرصاعات العنيفة

تطبيقات تتبع املخالطني: املخاطر اإلضافية للنساء 	 
واملجموعات املهمشة

أخالقيات تتبع املخالطني الفوري باستخدام تطبيقات الهواتف 	 
املحمولة يف سبيل السيطرة عىل جائحة فريوس كورونا

اجتامع مائدة مستديرة افرتايض حول فريوس كورونا وحقوق 	 
اإلنسان مع باحثي هيومان رايتس ووتش

هل تطبيقات تتبع املخالطني هي الحل؟ دروس ميكن للواليات 	 
املتحدة أن تتعلمها من البلدان األخرى

السياق قبل الرمز: حامية حقوق اإلنسان يف حالة الطوارئ	 

دليل االستخدام املسؤول للبيانات لتتبع املخالطني الرقمي	 

إطار العمل األخالقي لتقييم التتبع اليدوي والرقمي للمخالطني 	 
لفريوس كورونا

دليل مريئ إللغاء التعريف العميل	 

أفضل املامرسات لألجهزة والتطبيقات القابلة لالرتداء واملعنية 	 
بالسالمة والرفاهية

استبيان رشكة Norton Rose Fulbright الشامل واملبارش أو 	 
ملخص باملسائل األساسية التنظيمية أو املتعلقة بالسياسات عرب 

الواليات القضائية الدولية الرئيسية

DCTT املوارد األساسية املتعلقة بالخصوصية واإلنصاف يف تنفيذ تقنيات

 املطور من قبل إدارة الصحة العامة والبيئة ،CO Exposure Notificationsوهو تطبيق تم تطويره من قبل إدارة الصحة يف فريجينيا )الواليات املتحدة(؛ و ،COVIDWISE املتاحة للجمهور العام عىل تطبيق DCTT تشتمل تقنيات  

 يف كولورادو ومركز عمليات الطوارئ يف والية كولورادو )الواليات املتحدة(؛ ومنصة رابطة مختربات الصحة العامة املطورة بواسطة علامء أوبئة من واليات متعددة ومجلس الحكومات يف العاصمة واشنطن من أجل إشعارات التعرض للفريوس

 املطورة بواسطة وزارة الصحة الفيدرالية ،Stopp Corona املستخدمة خارج الواليات املتحدة عىل DCTT عرب خطوط الواليات املجاورة يف مقاطعة كولومبيا وماريالند وفريجينيا وفريجينيا الغربية )الواليات املتحدة(. تشتمل أمثلة تقنية

.املطورة بواسطة الحكومة الفيدرالية الربازيلية Coronavirus - SUSالنمساوية و

https://assembly.state.ny.us/leg/?leg_video&term=2019&Floor%26nbspVotes=Y&Text=Y&bn=A10500&default_fld&Memo=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Actions=Y&Summary=Y
https://trackbill.com/bill/new-york-senate-bill-8450-relates-to-the-confidentiality-of-contact-tracing-information/1926140/
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/a10583/amendment/c
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/S8448
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB660
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billPdf.xhtml?bill_id=202120220AB814&version=20210AB81499INT
https://www.commerce.senate.gov/services/files/A377AEEB-464E-4D5E-BFB8-11003149B6E0
https://www.commerce.senate.gov/services/files/A377AEEB-464E-4D5E-BFB8-11003149B6E0
https://aboutbgov.com/QQT
https://www.cassidy.senate.gov/imo/media/doc/Exposure%20Notification%20Privacy%20Bill%20Text.pdf
https://www.warner.senate.gov/public/index.cfm/2021/1/warner-blumenthal-eshoo-schakowsky-delbene-introduce-the-public-health-emergency-privacy-act
https://speier.house.gov/_cache/files/b/5/b528c7b7-f12c-49da-a130-c655c302fb54/38051478B9872CC4354581C13A9314AA.2021-02-03-contact-tracing-privacy-act-bill-text.pdf
https://fpf.org/blog/state-trends-in-covid-19-privacy-and-contact-tracing-legislation/
https://fpf.org/blog/state-trends-in-covid-19-privacy-and-contact-tracing-legislation/
https://fpf.org/blog/state-trends-in-covid-19-privacy-and-contact-tracing-legislation/
https://law.mit.edu/pub/digitalcontacttracingaplaybookforresponsibledatause/release/1
https://fas.org/sgp/crs/misc/R46542.pdf
https://www.nap.edu/read/2122/chapter/1
https://www.nap.edu/read/2122/chapter/1
https://fpf.org/wp-content/uploads/2019/05/A_Taxonomy_of_Definitions_for_the_Health_Data_Ecosystsm_5.29.19_accessible.pdf
https://fpf.org/wp-content/uploads/2019/05/A_Taxonomy_of_Definitions_for_the_Health_Data_Ecosystsm_5.29.19_accessible.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://lseideas.medium.com/technology-in-conflict-how-covid-19-contact-tracing-apps-can-exacerbate-violent-conflicts-5df0ac0631c2
https://lseideas.medium.com/technology-in-conflict-how-covid-19-contact-tracing-apps-can-exacerbate-violent-conflicts-5df0ac0631c2
https://www.hhrjournal.org/2020/04/contact-tracing-apps-extra-risks-for-women-and-marginalized-groups/
https://www.hhrjournal.org/2020/04/contact-tracing-apps-extra-risks-for-women-and-marginalized-groups/
https://jme.bmj.com/content/medethics/46/7/427.full.pdf
https://jme.bmj.com/content/medethics/46/7/427.full.pdf
https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/2469/2020/06/Virtual-Roundtable-Amon.pdf
https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/2469/2020/06/Virtual-Roundtable-Amon.pdf
https://www.brinknews.com/tues_may_12_1-contacttracing/
https://www.brinknews.com/tues_may_12_1-contacttracing/
https://rankingdigitalrights.org/index2020/spotlights/context-before-code
https://playbooks.brighthive.io/contact-tracing/
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5834
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-5834
https://fpf.org/wp-content/uploads/2017/06/FPF_Visual-Guide-to-Practical-Data-DeID.pdf
https://fpf.org/wp-content/uploads/2016/08/FPF-Best-Practices-for-Wearables-and-Wellness-Apps-and-Devices-Final.pdf
https://fpf.org/wp-content/uploads/2016/08/FPF-Best-Practices-for-Wearables-and-Wellness-Apps-and-Devices-Final.pdf
https://fpf.org/wp-content/uploads/2016/08/FPF-Best-Practices-for-Wearables-and-Wellness-Apps-and-Devices-Final.pdf
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