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 معلومات أساس�ة  1

ف مرض فیروس �ورونا  . 2019د�سـمبر   ) ألول مرة في مدینة ووهان �الصـین في �انون األول/19-(كوفید  2019اكُتشـِ
 عموم�ة  أعلن المدیر العام لمنظمة الصــحة العالم�ة أن الفاشــ�ة تشــكل طارئة صــح�ة،  2020ینایر   �انون الثاني/  30وفي  

 ه یتوجــب اعت�ــارالمــدیر العــام أنــ  ، أعلنهــاوانتشـــــــــــــــار  ، �عــد تقی�م خطورتهــا2020مــارس  آذار/ 11وفي مثیرة لقلق دولي. 
المســــــــبَّب للمتالزمة  2ینتقل فیروس �ورونا   الراهنة،ط�قًا للبّینات و   .الســــــــ�طرة علیهان امك�اإل الیزال جائحة�مثا�ة   الفاشــــــــ�ة

ــ�ة الحادة الوخ�مة   ــ�ة و  SARS-CoV-2التنفســ ــخاص عبر القطیرات التنفســ . وعلى طةالمخال طرق في المقام األول بین األشــ
ــابین �العدوى، أو  ــرة مع أشــــــــــخاص مصــــــــ ــطة ذلك فإن انتقال الفیروس �مكن أن �حدث عن طر�ق المخالطة الم�اشــــــــ بواســــــــ

على شــخص مصــاب �العدوى (على المســة غیر الم�اشــرة لألســطح في البیئة الم�اشــرة أو من خالل األشــ�اء المســتخدمة  الم
ســــــــــماعة أو مق�اس للحرارة). �ما �مكن أن �حدث االنتقال �الهواء في ظروف وســــــــــ�اقات معّینة تؤّدى فیها ســــــــــبیل المثال، 

 وانقلأن یألعراض  الســــــــــــا�قین ل عراض أواأل عد�ميوقد �كون �مقدور األفراد   جوي أو عالجات داعمة ُمَولِّدة لرذاذ  إجراءات 
   العدوى.

، هم األكثر عرضــــــة 19-�وفیدأو �عتنون �مرضــــــى   ، و/19-و�شــــــار إلى أن األشــــــخاص الذین �خالطون مر�ضــــــًا �كوفید
ــع� للعدوى. وهو ما ــحیین ضـ ــدیدةفي مواجهة    العاملین الصـ ــحیون بدور ضـــ . و�یتعذَّر اجتنابها مخاطر شـ طلع العاملون الصـ

ــمان تنفیذ  ــًا في ضـــــ ــى و�نما أ�ضـــــ ــر�ري للمرضـــــ ــم، ل�س فقط في التدبیر العالجي الســـــ تدابیر واف�ة للوقا�ة من العدوى حاســـــ
بین  SARS-CoV-2دیر عوامل خطورة العدوى �فیروس تق یتمومكافحتها �مرافق الرعا�ة الصــــــــــــــح�ة. ومن الضــــــــــــــروري أن  

ــحیین لتحدید ــائص    العاملین الصـ ــحیینانتقال أنماط خصـ ــا�ة العاملین الصـ ــتقبًال والوقا�ة من   الفیروس ومنع إصـ �العدوى مسـ
 �طة �الرعا�ة الصح�ة.المرتفیروس عدوى ال

ــتب�ان ( ــتخدام اســـــــ د هذا إلى اســـــــ ــُّ ــتند بروتو�ول الترصـــــــ  ه في المرافق التي ُأبِلغ بها عن حاالت نفیذ"أ") �مكن ت الملحق�و�ســـــــ
ــحیین. وهو �قوم على    19-كوفید ــتر�ة بینمراجعة ومواءمة بین العاملین الصـــ ــحة العالم�ة والمعهد مشـــ العالي  منظمة الصـــ

تقدیر و�دارة مخاطر تعرض العاملین الصــحیین في ســ�اق فیروس للوث�قة المعنونة:  stituto Superiore di Sanitàللصــحة  
 ، المتاحة على الرا�ط: 2020مارس  آذار/ 4رشادات مبدئ�ة، إ – 19-كوفید
-HCW_risk_assessment-nCov-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331340/WHO

eng.pdf-2020.1 

ــة ـ�الصــــــــــــــحـة العمومـ�ة   لتتمـاشــــــــــــــى مع أنظمـته هـذا البروتو�ولمن مخـتارة  جواـنب تكی�فإلى  �حـتاج �ـل بـلدوـقد  الخـاصــــــــــــ
، �مكن الءمة الثقاف�ة. بید أنهالمتصــلة �العاملین الصــحیین، ط�قًا للقدرات وتوّفر الموارد والم االخت�ارات والجوانب الســر�ر�ةو 

ــتخدام البرو  ــد  مع�اري الوارد أدناه، التو�ول �اســـ ــحیین وتعرـضــــ   19-كوفید� المتعلقةجمع ب�انات الترصـــ  همبین العاملین الصـــ
ــكل �مكن الو�ائي ــرعة �شـ ــهولة  تجم�عه وتبو��ه وتحلیله وت�ادلها على وجه السـ ــعید المحلي  في جم�ع �سـ ــ�اقات على الصـ السـ

في   الصـــــــحیین وتعرضـــــــهم ذي الصـــــــلةبین العاملین   19-�التالي تحّري �وفیدوالعالمي. ومن شـــــــأن ذلك أن یت�ح   والوطني
ســـات. وتتســـم  ة �الســـ�اتعلقاســـتجا�ات الصـــحة العموم�ة والقرارات الم  في بهذه المعلومات نارةاالســـتومن ثم  ، الوقت المناســـب

      .SARS-CoV-2 تلك المعلومات �أهم�ة خاصة في س�اق ُممِرض تنفسي مستجد مثل فیروس

 العاملین الصحیین هدف بروتو�ول الترّصد في أوساط  2

بین العاملین الصـحیین، �ما في ذلك خصـائص تعرضـهم   19-من هذا البروتو�ول في وصـف و�ائ�ات �وفید  غرضیتمثل ال
ي الحاالت. و�ن�غي اســـتخدام االســـتب�ان  لألغراض الو�ائ�ة ض الترصـــد و �غر وعوامل الخطورة الخاصـــة بهم، �جزء من تقصـــّ

ــبیل المثال ــتخدامه، على ســـــ التقیُّد �إجراءات معدات ح�ال لعاملین الصـــــــحیین خروقات ا  لوقوف علىل  ،وحدها وال یتعین اســـــ
  الحما�ة الشخص�ة أو لتعر�ض العاملین الصحیین لمخاطر اإلجراءات القانون�ة.

تعز�زها المتوّجب وقا�ة من العدوى ومكافحتها لاألكثر مالءمة لتدابیر التحدید أ�ضـًا تدعم نتائج ذلك الترصـد الموّجه  وف سـ و 
ــتوى المرافق  ــل. و على مسـ ــكل أفضـ ــحیین �شـ دوالبلدان لحما�ة العاملین الصـ ــّ ــتنادًا إلى نتائج هذا الترصـ ــل ، ســـ �ذلك  اسـ تحصـ

ــا ــتنارة بها في تحدیثالعلم�ة الدول�ة على بّینات حیو�ة  طاألوســـ ــادات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها و�دارة الوقا�ة  لالســـ إرشـــ
 بین العاملین الصحیین. 19-من �وفید
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 الصحة العالم�ةدور منظمة  3
التقنیین، وســــــــ�ســــــــتضــــــــ�ف منصــــــــة قاعدة ب�انات یوفر المقر الرئ�ســــــــي لمنظمة الصــــــــحة العالم�ة الدعم والتنســــــــیق ســــــــوف 

نحتها لن �حق للمنظمة الوصـــــــــــــول إلى ب�انات البلدان إال إذا مســـــــــــــتتم إتاحتها للبلدان. و لجمع الب�انات  (Go.Data) مؤّمنة
 ســـــــوى البلدان   لن �كون �مقدورتجم�عي، إذا اتُِّفق على ذلك. و في شـــــــكل الب�انات البلدان الفرد�ة إذنًا بذلك وســـــــتقوم بتحلیل 

ــول إلى الب�انات  ــة بها الوصــــــ ــد الموجه  تنفیذ �ما �مكن . وتحلیلهاالخاصــــــ ــتقل في البلدان واألقال�م ذلك الترصــــــ ــكل مســــــ �شــــــ
 جمع الب�انات.الوطن�ة أو اإلقل�م�ة القائمة ل نظمةاألجانب  �استخدام البروتو�ول الراهن إلى

 
 أسلوب الترصد  4
 التصم�م4-1

د املین الصـــــحیین في إطار بین الع  19-�وفید مرض  ُ�قتَرح أن تقوم الســـــلطات الصـــــح�ة الوطن�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة بترصـــــُّ
ــد  د الموجه  المرضجهودها الجار�ة لترصـ ــُّ ــح�ة الطر�قة المثلى لدمج ذلك الترصـ ــلطات الصـ في آل�اتها . و�ن�غي أن تقرر السـ

د �وفید   أو األمراض األخرى بین عموم السكان. و/ 19-القائمة لترصُّ

في شـكل مسـح. و�شـمل  مطبَّقالملحق "أ" وال  لوارد فيوسـوف �سـتند أسـلوب الترصـد إلى االسـتب�ان المؤلَّف من سـتة أجزاء ا
ــ�ة   ــاسـ ــئلة األسـ ــروري اإلجا�ة التي عددًا من األسـ ــاف�ة مهمة �ذلك ولكن ل�س من الضـ ــئلة إضـ ین�غي دائمًا اإلجا�ة علیها وأسـ

ــ�ما في حالة   ــیق ا  زمن�ةالقیود العلیها، الســ ــحي (ورق�اً و�مكن لموارد.  أو ضــ ــرًة على العامل الصــ ــتب�ان م�اشــ  أو تطبیق االســ
 تدابیرالجم�ع  لةقابالمُ القائم �إجراء ن�غي أن یتخذ ُأجِرَ�ت شــــــــخصــــــــ�ًا، یشــــــــخصــــــــ�ًا. و�ن   �ة أوهاتفإلكترون�ًا)، أثناء مقابلة 

ــى بها ــ�اق الموصـــــــــــ ــى �وفید  مخالطة للوقا�ة من العدوى ومكافحتها في ســـــــــــ ن �كون جم�ع العاملین �تعین أ. و 19-مرضـــــــــــ
  الستب�ان.ستجا�ة لالصحیین الذین تتم مقابلتهم مستعدین وقادر�ن بدن�ًا على اال

 
 المستهدفةة فئال4-2
  أ�ًا �انت األعراض التي تظهر ،SARS-CoV-2لفیروس  أنهم إ�جابیون  العاملون الصـــــــحیون الذین تثبت نتائج تحلیلهم عدّ �

ــ�ة.فئالهم   ،علیهم ــتهدفة الرئ�سـ ــالع  كوادرجم�ع ال يهإلدراج امعاییر و  ة المسـ أو   19-في تقد�م الرعا�ة لمر�ض �وفید  ةالضـ
ة المر�ض والعاملین غرفالعاملین الموجودین في  . وســ�شــمل ذلك  19-مرفق للرعا�ة الصــح�ة �عتني �مرضــى �وفید�العاملة  
لمر�ض، أو أشـ�اء أو  إفرازات تنفسـ�ة سـوائل بیولوج�ة/ وا�كونون المسـ   قدوا رعا�ة م�اشـرة للمرضـى ولكنهم قدمر�ما لم �الذین  

ســاعدین والعاملین الصــحیین لصــحیین المح "العامل الصــحي" العاملین اأن تكون ملوثة. و�شــمل مصــطلأســطح بیئ�ة ُ�حتَمل 
ــیلالمعاون ــین�ة  ،ین مثل �وادر النظافة والغســـــ ــعة الســـــ ــین �األشـــــ ــحاب الوظائف المكتب�ة، و واألط�اء والتقنیین المختصـــــ ، أصـــــ

ادین،  وال ، ات�وادر المختبر ، و ینالطب�عی ینجالعمالتغذ�ة، والعاملین االجتماعیین، وال  ، وأخصــــائیيینالتنفســــی ینجمعالوالفصــــّ
ى، وموظفي اإلمدادات ین بنقل المرـضــــــــــــ قائمالاالســـــــــــــتق�ال، و   الدخول/�  ن المكتبیین المختصـــــــــــــینموظفیالعمال النظافة، و و 

       وغیرهم).

(على سـبیل المثال، للتأكد من أن   لسـ�اق المحليل اً الئمكون م��حیث هذا البروتو�ول واالسـتب�ان المرت�ط �ه  مواءمة و�ن�غي
على جم�ع العاملین   إجراؤهســترات�ج�ات االخت�ار (على ســبیل المثال، التعر�ف "العامل الصــحي" �عكس التعار�ف المحل�ة) و 

 �اإل�قاء على�شدة ه ُینَصح  خت�ارات الروتین�ة للعاملین الصحیین). بید أنإنفاذ االفیها یتم   التيالصحیین في لحظة االخت�ار 
 ) إلتاحة المقارنة عبر الس�اقات المختلفة.األسئلة الضرور�ة (الموسومة بوضوح في االستب�ان

أ�ًا �ان وقت االســـــــــــتب�ان �أثر رجعي على جم�ع العاملین الصـــــــــــحیین المصـــــــــــابین �العدوى،  وقد تقرر �عض البلدان إجراء
ح �قصــــــر إجراء العدوى. ولتجنُّب انح�از االســــــتذ�ار، االســــــتب�ان على العاملین الصــــــحیین الذین أثبتت نتائج التحلیل  ُینصــــــَ

الخضــــــوع یومًا الســــــا�قة على    14  منهم تذ�ُّر أحداث الــــــــــــــــــــ خالل األ�ام الســــــ�عة الســــــا�قة، �افتراض أنه ســــــُ�طَلب إ�جابیتهم 
   الخت�ارات.ل

مخاطر تحیُّز االســتجا�ة �شــأن اســتخدام معدات الحما�ة الشــخصــ�ة أو المخالطة اللصــ�قة؛  مراعاة ین�غي على المحققینكما 
 قبل معرفة النتائج. اتاالستب�ان وقت االخت�ار  إجراءحّد من هذا التحیُّز �و�مكن ال
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و�ذا ما طلبت الجهة المشـــار�ة ذلك، ســـوف جمع الب�انات. ل  �مكن االتصـــال �هیتعین على �ل جهة مشـــار�ة تعیین شـــخص 

ــو  ــحة العالم�ة إمكان�ة الوصـــ ــة توفر منظمة الصـــ ــول إلى اإللكترون�ة  Go.Dataل المخصـــــص لمنصـــ لتقد�م الب�انات والوصـــ
ــكل  ــلة. وحال ت�ادلها مع المنظمة، ین�غي إدراج الب�انات في شـ ــتعارمالدعم التقني ذي الصـ ــفرة  سـ  )ةأ�جد�ة رقم� تعر�ف�ة(شـ

    . Go.Dataداخل منصة 

و�غطي اســت�فاء االســتب�ان الوارد في التذییل "أ". من خالل عمل�ة الترصــد  ین المعینّ جم�ع العاملین الصــحیین  كون على  وســ�
شـخص موضـوع المقابلة، ال) معلومات د�موغراف�ة عن  2؛ (بلةمقاقائم �إجراء اللومات �شـأن ال) مع1هذا االسـتب�ان ما یلي: (

ة وعن معرـفة العـامـل صــــــــــــــح�ـ رعـاـ�ة ال) معلومـات عن مرفق ال3غیر المرت�ط ـ�المرفق الصــــــــــــــحي؛ (رض المحتمـل وعن التع
األنشــطة الُمّنفَّذة أثناء ) 4(ســتخدام معدات الحما�ة الشــخصــ�ة؛  ا�بتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها و الصــحي األســاســ�ة  

و�شــــــأن إتاحة واســــــتخدام معدات الحما�ة ) االلتزام بتدابیر الوقا�ة من العدوى ومكافحتها 5؛ (19-التفاعل مع مر�ض �وفید
 �قل عن القدر األدنى المطلوب لمواد بیولوج�ة. ولضـمان جمع ما ال  معلومات عن التعرض غیر المقصـود)  6(الشـخصـ�ة؛  

ح  ، تم وســــــم األســــــئلة التي ُتعتَبر ضــــــرور�ة بنجمة في االســــــتب�ان.لمعلوماتمن ا  على األقل �جمع هذا الحد األدنىوُ�نصــــــَ
 .ةحجنفق أو األاب�انات على مستوى المر للمجموعة ا

 الوصــول إلى  �تاحةوفرة و لوصــف �لٍّ من المؤشــرات اله�كل�ة (على ســبیل المثال،  شــكل تجم�عيفي و�مكن تحلیل الب�انات 
فق)، والمؤشــــرات اإلجرائ�ة (على او�لى مكونات الوقا�ة من العدوى ومكافحتها على مســــتوى المر   معدات الحما�ة الشــــخصــــ�ة

وفضـــًال عن ذلك، ا�ة الشـــخصـــ�ة) بین العاملین الصـــحیین المصـــابین �العدوى.  �معدات الحم ســـبیل المثال، المعرفة وااللتزام
على  �اً لامث، SARS-CoV-2العاملین الصــــــــحیین الذین تبیَّن إ�جابیتهم لفیروس عدد    �مكن تحلیل الب�انات التجم�ع�ة لتحدید

عاملین الصـــــحیین، كلي للال  عددالإلى  أو اســـــتنادًا   19-�مرضـــــى �وفیدعاملین الصـــــحیین الذین �عتنون لاعدد   ينطاق إجمال
    .ةحجنأو األ /فق واعلى مستوى المر 
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ــات القائمة بتنفیذ ین�غي  ــســــــ د الموّجه أن تعتمد البلدان والمؤســــــ ــُّ ط�قًا الحت�اجاتها جمع الب�انات أدوات  هذابروتو�ول الترصــــــ
ــاتها. ــتوفر منظمة الصـــحة العالم�ة قال�ًا نموذج�اً  وممارسـ ــتب�ان الموضـــح في التذییل "أ"ب�انات  تطبیقل وعند الطلب، سـ  االسـ

ــة ذلك، ـســــــ Go.Data أداة � ــســـــ ــول إلى  . و�ذا ما تطّلب البلد أو المؤســـــ ــبل الوصـــــ ــًا ســـــ  ةخدمة مؤمَّن وحدةتت�ح المنظمة أ�ضـــــ
       . وحال ت�ادل الب�انات مع المنظمة، سیوقع �ال الطرفین على اتفاق لت�ادل الب�انات.Go.Data الستضافة أداة جمع الب�انات

ــتب�ان اإللكتروني على منصـــــة ــئلة م Go.Data  و�تألف االســـ ــًا من أســـ ــاســـ ــاع ة تتعلق حددأســـ �المعلومات الد�موغراف�ة وأوضـــ
   وقا�ة من العدوى ومكافحتها.مخاطر التعرض وتدابیر ال

مِّمت الســـــتخدامها من ِقَبل Go.Data وُ�ذَ�ر أن أداة  منظمة الصـــــحة العالم�ة وشـــــ�كة   هي أداة إلكترون�ة لجمع الب�انات صـــــُ
اسـتقصـاءات الفاشـ�ات. اإلنذار واالسـتجا�ة للفاشـ�ات على الصـعید العالمي والدول األعضـاء والجهات الشـر�كة لدعم وت�سـیر 

ــ�ة لجمع ب�انات میدان�ة عن الحاالت والمخالطین، ومتا�عة المخالطین   ســـــــالســـــــل ل والتصـــــــو�ر الب�انيوتشـــــــمل األداة خاصـــــ
أي ِقَبل  ، وهي مخصـــــــــصـــــــــة الســـــــــتخدامها من األداة تطب�قًا إلكترون�ًا وتطب�قًا اخت�ار�ًا على الهاتف النقال االنتقال. وتضـــــــــم

 �وادر المنظمة، و�وادر وزارات الصحة والمؤسسات الشر�كة. ذلك في امستجیبین للفاش�ات، �م

ــ�ة لبرمج�ات  ــاسـ ــمات األسـ ــمل السـ ــول على مز�د من  Go.Dataوتشـ ــیل والما یلي (للحصـ ــ�ح�ة، یرجى   لقطاتالتفاصـ التوضـ
  الرجوع إلى التذییل "ب"): 

 لترخ�ص؛ا مقابل تكال�ف دون مفتوحة المصادر ومجان�ة االستخدام  •
) على منصــــــــــات مختلفة (و�ندوز، قائم بذاته �شــــــــــكل  خدمة أو  وحدةبواســــــــــطة  ختلفة (تشــــــــــغیل م ماطتت�ح أن •

 لینو�س، ماك)؛
 والمخالطین، �ما في ذلك الب�انات المختبر�ة؛ب�انات من الحاالت تسمح �جمع  •
ــدة للمها�أة، مرض معین أو بلد �عینه، وق� ال تختص • ــة المرجع�ة و الب�انات مع قابل�ة مها�أة الابلة �شــــــــ خاصــــــــ

  ؛�الفاش�ات والمواقع
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 لجمع ب�انات عن فاش�ات �ثیرة؛ Go.Dataتجهیز واحد ألداة �مكن استخدام  •
 الواجهة البین�ة للمستخدمین؛ عبرتوفر دعمًا متعدد اللغات، مع إمكان�ة إضافة و�دارة لغات إضاف�ة  •
مكان�ة إتاحة وصــــــول المســــــتخدم على مســــــتوى لمســــــتخدمین، �ما في ذلك إاتصــــــار�ح أدوار و تجزئة تســــــمح ب •

 الفاش�ات؛
 الفاش�ات؛� الب�انات المتعلقةاستمارات لجمع  ةبلور ر ت�سِّ قوالب نموذج�ة للفاش�ات إدراج  •
رُتَولِّد قائمة لمتا�عة المخالطین وتُ  •  ؛ب�ان�اً  نتقالسالسل اال صوَّ
ي الحاالت واســـــتمارة متا�عة المخالطین اســـــتمارة  مها�أة�مكن للمســـــتخدمین الذین �ملكون حقوقًا مالئمة  • تقصـــــّ

 واستمارة جمع الب�انات المختبر�ة؛
) یر�ز على جمع الب�انات عن الحاالت والمخالطین iOS أندرو�د واخت�اري على الهاتف النقال (بها تطبیق  •

  .واقتفاء ومتا�عة المخالطین
 

 في البلدان (انظر التذییل "ب").  Go.Dataالستضافة أداة وتتوّفر عدة خ�ارات 
 

ــالــعــنــوان:  ــات، �ــمــكــن االتصـــــــــــــــــــــال �ـــــ ــد مــن الــمــعــلــومـــــ ــول عــلــى مــز�ـــــ ــارة الــ  godata@who.intلــلــحصـــــــــــــ  را�ــطأو ز�ـــــ
    https://www.who.int/godata اإللكتروني

 
 االعت�ارات األخالق�ة  5

د الموّجه هذا  ه ُینَظر إلىاألخالق�ة �حســـــــب البلدان. وتجدر اإلشـــــــارة إلى أنســـــــوف تتفاوت المتطل�ات   جمع ب�انات الترصـــــــُّ
ال یتطلب موافقة أخالق�ة من أحد (االسـتجا�ة للطوارئ) وقد   19-د الصـحة العموم�ة في سـ�اق �وفید�اعت�اره جزءًا من ترصـُّ 

  مجالس المراجعة المؤسس�ة.
د الموّجه، وقد یلزم و�جب توضـــــ�ح الغرض من اســـــتب�ان ا لترصـــــد لجم�ع العاملین الصـــــحیین المشـــــمولین في نشـــــاط الترصـــــُّ

ي إعالم �ل مشـارك �أن المشـار�ة شـخص موضـوع المقابلة. وت�عًا للسـ�اق المحلي، ین�غالحصـول على موافقة مسـتنیرة من ال
�غیر التأثیر على مســؤول�اته دونما عواقب و د طوع�ة وأن له حر�ة االنســحاب، دون إبداء األســ�اب، في أي وقت في الترصــُّ 

 المهن�ة.
-SARS-CoVض العاملین الصــحیین لفیروس ، خاصــًة في حالة تعرُّ العملّ�ة  طوالة المشــار�ین  على ســر�ّ   ةظفامحو�جب ال

د ب. و�ن�غي 2 ــُّ ــیتمأن �قوم فر�ق الترصـــ ــار�ین. وســـ ــ�ص رقم تعر�في لجم�ع المشـــ ــر�ة األرقام التعر�ف�ة  تخصـــ الحفاظ على ســـ
د والسـلطة  لألفراد   یتم اإلفصـاح عنها في أي (وزارة الصـحة أو ما �كافئها) ولن    المعن�ة في البلدو�دارتها من ِقَبل فر�ق الترصـُّ

   موضع آخر.
ــحة العالم�ة أو أي فِّذنَ الجهة المُ وفي حالة ت�ادل الب�انات من ِقَبل   ــة توفر الدعم لتحلیل ة مع منظمة الصـــــ ــســـــ و�الة أو مؤســـــ

رقم تعر�في وحذف (على أسـاس اسـتخدام   مسـتعارة�انات �جمع الب�انات مسـؤول�ة ت�ادل ب الب�انات، تقع على المؤسـسـة القائمة
   أي معلومات تدّل على األشخاص).

ــتخدام أداة و�ذا اختارت األ د اســــ ــُّ ــادر Go.Dataفرقة المنفِّذة للترصــــ د الموّجه، تتوفر  المفتوحة المصــــ ــّ  �أداة إلدارة هذا الترصــــ
معلومات تفصـیل�ة بهذا الشـأن في الملحق "ب" بهذه الوث�قة.  في البلدان. وترد Go.Data  عندئٍذ عدة خ�ارات السـتضـافة أداة 

د إلى النظر في أفضـل نهج ت�عًا للسـ�اق. و�ذا تقرّ وسـ�حتاج الفر�ق المنفِّذ ل  Go.Dataمقّر وحدة خدمة أداة ن أن �كو ر لترصـُّ
على المســــتخدمین الذین �ملكون ه الخدمة هذ وحدةب  Go.Data، ســــیتم تقیید الوصــــول إلى تطبیق منظمة الصــــحة العالم�ة�

ــارـ�ة لـلدخول إلى تطبیق  الع على شــــــــــــــروط اســــــــــــــتخـدام . Go.Dataوـثائق اعتمـاد ســــــــــــ ُیرجى الرجوع إلى الـتذیـیل "ب" لالطِّ
 .Go.Data أداة 

  

mailto:godata@who.int
https://www.who.int/godata
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د العدوى �فیروس  المسبِّب للمتالزمة التنفس�ة الحادة  2-�وروناالتذییل "أ": استب�ان ترصُّ
 بین العاملین الصحیین الوخ�مة 

 
 ضرور�ة ُتعتَبر األسئلة الموسومة بنجمة * 

 
تتطلب �عض األســـئلة معلومات  ؛ وقد بلةُمقاالقائم �إجراء ال بواســـطةســـ�اق�ة (ُتســـتوفى ومعلومات  القائم �إجراء المقابلةعن معلومات  -1

 من مدیر مرفق الرعا�ة الصح�ة) 
  االسم األول واألخیر للقائم �إجراء المقابلة -"أ"

 ____/___/___ سنة) شهر/  تار�خ المقابلة (یوم/ -"ب"
 

  للقائم �إجراء المقابلة  البر�د اإللكتروني/ الرقم الهاتفي -"ج"
 ____/___/___ سنة) شهر/  تار�خ االخت�ار (یوم/  -*"د"

 
 بدء ظهور أعراض □ سبب االخت�ار -*"هـ"

 مؤ�دة 19-مخالطة وجهًا لوجه (في حدود متر واحد) مع حالة �وفید □
 اخت�ار روتیني □
د: □  أس�اب أخرى، ُتَحدَّ

�م عدد العاملین الصــــــــحیین الذین خضــــــــعوا لالخت�ار في نفس    -*"و"
   حتى اآلن؟ المرفق

 

 االخت�ارنت�جة  -*"ز"
 
�عتˇ َةح  [ ب  لعدهغ �ك  م كظ ة وؤ مغ ب ئ ت د ئكضئ�  ] عضت ةمغَّ
 

 إ�جاب�ة □
 سلب�ة □

 غیر معروف □ال   □ نعم  □ في مرفق الرعا�ة الصح�ة؟ 19-هل یوجد مرضى �كوفید -*"ح"
   العدد المضبوط غیر معروف): قر�بي إن �ان (العدد الت عدد المرضى

في مرفق  19-لحاالت �وفیدهل توجد مناطق مخصـــــــــــــصـــــــــــــة  -"ط"*
 الرعا�ة الصح�ة؟

 غیر معروف  □ال    □نعم    □

هل یوجد عاملون صـــــحیون مخصـــــصـــــون فقط لرعا�ة مرضـــــى   -"ي"*
 كوفید؟

 غیر معروف  □ال     □نعم    □

ــاملین الصــــــــــــــحیین   -*"ك" ــدد العـــ ــة بنعم، �م عـــ ــا�ـــ ــانـــــت اإلجـــ إن �ـــ
 المرفق؟في نفس  19-المخصصین لرعا�ة مرضى �وفید

 عدد العاملین الصحیین:
 غیر معروف □

 
 

 معلومات عن العامل الصحي -2
  اسم األسرة -"أ"

  االسم األول -"ب"
 ____/___/___ سنة) شهر/ تار�خ المیالد (یوم/ -"ج"

 
 فّضل عدم الردّ أ □أنثى           □ذ�ر           □ النوع -"د"

  المدینة -"هـ"
  البلد -*"و"
   الرقم الهاتفي)  أو تفاصیل االتصال (البر�د اإللكتروني و/ -"ز"

 طبیب  □ نوع الكوادر الصح�ة -*"ح"
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ة  [ ثئ سضك ب هغقئي ككص ثكى آه ئكصدئجع لظ ئكح�ئف ئكص ب  ل ئكصمئ؟
ب  ] ئكتهك�

 مساعدطبیب  □
 ممرض مسجل (أو من �كافئه) □
  ، تقني تمر�ض (أو من �كافئهما) ضممر  مساعد □
 أشعة سین�ة تقني أشعة/ أخصائي  □
 َفّصاد □
 طبیب عیون  □
 ج طب�عيالعم □
 تنفسيج العم □
 أخصائي حم�ة غذائ�ة أخصائي تغذ�ة/ □
 قابلة □
 يصیدل □
  منتجات صیدالن�ة موزع أو يتقني صیدل □
  ات�وادر مختبر  □
  االستق�ال دخال/ إلمختص �اي موظف مكتب □
 ناقل للمرضى □
 ةغذائ� ور�داتت�وادر  □
 عامل نظافة □

ثت�خ[أنواع أخرى   □   ]َة
 وحدة المرفق الصحي التي �عمل بها العامل الصحي وعن -*"ط"

 
ثكى[  ب هغ� ئكح�ئف ئكص ل  ] ئكصمئ؟

د [ و ي�س� لئ يضضٮ� عك  ] �ف 
 خارجي مر�ض  □
 طوارئ  □
 وحدة طب�ة  □
 وحدة رعا�ة مر�زة  □
 خدمات تنظ�ف □
 مختبر □
 صیدل�ة □
دتُ [أنواع أخرى  □  :  ]حدَّ

 تار�خ إبالغ نت�جة االخت�ار -"ي"
 (یوم/شهر/سنة) 

 
�عتˇ [  ب  لعدهغ د  ؤ غن م �ئم وَةح ؤ ت مغ د ئكضئ�  ] بعضت ةمغَّ

___/___/______ 
 

األعراض عل�ك و/أو  یومًا السا�قة على بدء ظهور  14خالل الـ  -*"ك"
 مع:  أثناء عملك�نت في مخالطة لص�قة یوم االخت�ار، 

 مؤ�دة 19-حالة �وفید □
 19-عامل صحي تأكدت إصابته �كوفید □
 ال شئ مما سبق □
 غیر معروف □

  یومًا السا�قة على بدء ظهور األعراض عل�ك و/ 14خالل الـــــــــــ   -*"ل"
 أو یوم االخت�ار، �نت في مخالطة لص�قة مع:  

ســـــــــ�اق  وفرت له رعا�ة خارج  يأو شـــــــــخص أعراـضــــــــ مؤ�دة  19-حالة �وفید □
 عارف) (أثناء تقد�م مساعدة طب�ة لمَ عملك األّولي 

�ة  اخلدخارج بیئة عملك و�یئتك ال يأو شـخص أعراضـ مؤ�دة  19-حالة �وفید □
 نقل، سو�رمار�ت) (مثًال وسیلة 

 مما سبق ال شئ □
 غیر معروف □
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 فق الرعا�ة الصح�ةمر و  معلومات عن العامل الصحي -3

  19-�ض تأكدت إصــــابته �كوفیدتار�خ أول تعرض للعامل الصــــحي لمر  -"أ"
 سنة)  شهر/  (یوم/ 

___/___/______  
  

 غیر معروف □
  : الرعا�ة 19-الذي تلّقى ف�ه مر�ض �وفیداسم مرفق الرعا�ة الصح�ة  -"ب"

نوع سـ�اق الرعا�ة الصـح�ة الذي تعّرض ف�ه العامل الصـحي لمر�ض    -*"ج"
 19-كوفید

 المستشفى □
 ع�ادة مرضى خارجیین □
 مر�ز صحي أّولي □
 رعا�ة منزل�ة للحاالت الخف�فة □
ثت�خ[أنواع أخرى  □  ]َة

  المدینة -"د"
  البلد -*"هـ"
  عدد العاملین الصحیین في المرفق -"و"
في المرفق   19-عدد العاملین الصــــحیین الذین خضــــعوا الخت�ار �وفید  -"ز"

 خالل نفس الفترة
 

 هـل تشــــــــــــــكــل جزءًا من الكوادر المخصــــــــــــــصـــــــــــــــة لرعـا�ـة مرضــــــــــــــى   -*"ح"
 ؟19-كوفید

 غیر معروف □ال      □نعم      □

 غیر معروف □ال      □نعم      □ الوقا�ة من العدوى ومكافحتها؟هل حضرت دورات تدر�ب�ة عن برامج   -*"ط"
متى حضـــــــرت أحدث دورة تدر�ب�ة عن الوقا�ة من العدوى ومكافحتها   -*"ي"

 في مرفق الرعا�ة الصح�ة الذي تعمل �ه؟
   ______/___/___سنة):  شهر/  التار�خ (یوم/  □
 لست متأكداً  ال أتذّ�ر/ □
 ال علم لي �الوقا�ة من العدوى ومكافحتها □

ــدوى   -*"ك" ــة من العـ ــا�ـ ــب على الوقـ ــدر�ـ ــت في التـ ــت أمضــــــــــــــیـ �م من الوقـ
ــاف�ـة) داخـل   ومكـافحتهـا (إجراءات احتراز�ـة مع�ـار�ـة، إجراءات احتراز�ـة إضــــــــــــ

 مرفق الرعا�ة الصح�ة الذي تعمل �ه؟  

 ساعتان > □
 ساعتان < □
 ال علم لي �الوقا�ة من العدوى ومكافحتها □

ــار�ــت في دورات تــدر�ب�ــة عن اســــــــــــــتخــدام معــدات الحمــا�ــة   -*"ل" هــل شـــــــــــــ
 الشخص�ة؟

 غیر معروف □ال      □نعم      □

ــ�ة عن �عد أم ُعِقَدت    -*"م" هل ُنفِّذ التدر�ب على معدات الحما�ة الشــــــــخصــــــ
اإلجراءات االحتراز�ــــة   المع�ــــار�ــــة/ دورات عمل�ــــة عن اإلجراءات االحتراز�ــــة 

 اإلضاف�ة؟

 نظري فقط عد/تدر�ب عن �ُ  □
 مجرد تدر�ب عملي □
 �الهما □
 اإلضاف�ة ال علم لي �اإلجراءات االحتراز�ة المع�ار�ة/ □

بها لنظافة الیدین في مجال   هل تعرف اللحظات الخمس الموصــــــــــــــى  -*"ن"
 الرعا�ة الصح�ة؟

 ال علم لي بها □
 أعرفها وأمارسها لكل مر�ض □
 أعرفها، ولكن ال وقت لدّي لممارستها □

ـــ" ــــــــــــ هـل یتوّفر منظف �حولي لـدعـك الیـدین عنـد نقطـة الرعـا�ـة (في   -*"هـــــــــــــ
 الجناح، قرب سر�ر المر�ض)؟

 نعم □
 ال □
 أح�اناً  □
 ال أدري  □

ــتمرار لرعا�ة  هل   -*"و" ــ�ة المالئمة �اســـــــــ ــخصـــــــــ تتوفر معدات الحما�ة الشـــــــــ
 ؟19-مرضى �وفید

 نعم □
 نعم، ولكن ل�س �ل المعدات (انقرعلى �ل المفردات المنط�قة) □
  قناع طبي متاح دائماً  □
مع�ار�ة، أو ما �كافئها)  FFP3أو  FFP2أو  N95�مامة تنفس�ة (  □

 متاحة دائماً 
 سترة وحیدة االستعمال متاحة دائماً  □
 قفازات متاحة دائماً  □
 واٍق للعینین (منظار أو واٍق للوجه) متاح دائماً  □
     ال أدري  □
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  19-على مر�ض تأّكدت إصابته �كوفید المؤّداة الصحي أنشطة العامل -4
 غیر معروف □ال      □نعم      □ ؟19-هل وّفرت رعا�ة م�اشرة لمر�ض تأّكدت إصابته �كوفید -"أ"*

مر�ضًا تأكدت هل خالطت �شكل لصیق (في حدود متر واحد)  -*"ب"
 للرعا�ة الصح�ة؟في مرفق  19-إصابته �كوفید

 غیر معروف □ال      □نعم      □

إن �انت اإلجا�ة بنعم، ما هي أطول فترة للمخالطة اللص�قة  -
 ؟19-مع حالة �وفید

 دق�قتان > □
 دقائق 2-5 □
 دق�قة 5-15 □
 دق�قة 15 < □
 غیر معروف □

، الرعا�ة الصح�ةفي س�اق  19-مع مر�ض �وفید تفاعلالأثناء  -*"ج"
 ؟هل ارتدیت معدات للحما�ة الشخص�ة

 غیر معروف □ال      □نعم      □

ح وتیرة استخدامك لكل مفردة من معدات الحما�ة الشخص�ةإن �انت اإلجا�ة بنعم،   :على النحو التالي أدناه وضِّ
 % من الوقت.95من  بذلك ألكثر ما ُینَصحللداللة على ارتداء معدات الحما�ة الشخص�ة عند"دائمًا، حس�ما هو موصى �ه"  •
 %100-95% من الوقت أو أكثر، ولكن ل�س 50للداللة على "معظم الوقت"  •
 % من الوقت.50% إلى أقل من 20"أح�انًا" للداللة على  •
 %.20"نادرًا" للداللة على أقل من  •
 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ وحیدة االستعمالقفازات  -1

 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ كمامة طب�ة -2
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ ا)  مأو ما �كافئه N95 ،FFP2كمامة تنفس�ة (مثًال  -3
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ واٍق للوجه أو منظار/نظارة واق�ة -4
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ االستعمال ُتطَرح �عدسترة  -5
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

في ســــــــ�اق الرعا�ة الصــــــــح�ة،   19-التفاعل مع مر�ض �وفیدأثناء  -"د"
عت معدات الحما�ة الشـــــــخصـــــــ�ة الخاصـــــــة �ك واســـــــتبدلتها ط�قًا  خلهل 

  تتخلـصـــــ هل  ة، ت الكمامة الطب�ة مبللعندما أصـــــ�ح : للبروتو�ول (مثالً 
ــندوق القمامة، من معدات ال ــ�ة المبللة في صــ ــخصــ ت  فهل نظحما�ة الشــ

 ، وما إلى ذلك)؟كید�

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

ــ" في س�اق الرعا�ة الصح�ة،   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �وفید -"هـــــــــــ
 ؟فت ید�ك قبل و�عد مالمسة المر�ضهل نظّ 

 
ش ئكضطد عك [ �غ هثئ  ب:  مط ث ةلك  ]ئذةتئ؟ ئكقفئرئ

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

ــ�اق الرعا�ة الصـــــــح�ة،   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �وفید  -"و" في ســـــ
التطهیر (مثًال:   تنظ�ف أوللهـل نّظفـت یـد�ـك قبـل و�عـد تـأد�ـة أي إجراء 

   �ة، قسطرة بول�ة، تنبیب، وما إلى ذلك)؟مح�طوعائ�ة إدخال قسطرة 

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

في ســــــ�اق الرعا�ة الصــــــح�ة،   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �وفید  -"ز"
 �عد التعرض لسوائل جسد�ة؟هل نّظفت ید�ك 

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □
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ــ�اق الرعا�ة الصــــــح�ة،   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �وفید  -"ح" في ســــ
ســـر�ر،   األشـــ�اء المح�طة �المر�ض (مثًال:  ةمســـ المهل نّظفت ید�ك �عد 

 مق�ض �اب، وما إلى ذلك)؟
 
ة[ ش ئكضطد عك ئذةتئ؟ ئكقفئرئ �غ هثئ  ب:  مط ث  ]لك

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

في ســــ�اق الرعا�ة الصــــح�ة،   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �وفید  -"ط"
�شــكل متكرر (ثالث مرات یوم�ًا  مالمســة ً  شــدتم تطهیر األســطح األ هل

 على األقل)؟

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

المر�ض الذي  بها رعا�ة ي تمت مســــــــــــت م�اشــــــــــــرًة البیئة التهل ال -"ي"
مفروشـــــــات، معدات طب�ة،  (مثًال: ســـــــر�ر،  19-تأكدت إصـــــــابته �كوفید
   حمام، وما إلى ذلك)؟

 غیر معروف □ال      □نعم      □

ــابــل اعــل(ات) ( انخرطــت في تفــ هــل  -"ك" ) �مرفق  أجر دون أو  أجرمق
 للرعا�ة الصح�ة خالل الفترة أعاله؟

 الصح�ة (عام أو خاص)مرفق آخر للرعا�ة  □
 إسعاف □
 رعا�ة منزل�ة □
 ال یوجد مرفق آخر للرعا�ة الصح�ة □

 
ــفط  ، اتـ�الرذاذعالج الُرـغامي، التنبـیب ال؛ مثًال: لرذاذ جوي ـكافحتـها عـند ـتأدـ�ة إجراءات ُمَولّـِدة بـتدابیر الوـقاـ�ة من الـعدوى وم امااللتز -5 شـــــــ

 رئوي، وما إلى ذلك) القلبي النعاش اإلتنظیر القص�ات، فغر الرغامى، ، جمع البلغم، المسالك الهوائ�ة المفتوح
، هل 19-كوفید�على مر�ض  لرذاذ جوي أثناء اإلجراءات الُمَولِّدة  -"أ"*

 ؟ارتدیت معدات للحما�ة الشخص�ة
 غیر معروف □ال      □نعم      □

 ):6اذهب إلى القسم ، هذه الحالةغیر في و ن �انت اإلجا�ة بنعم، أجب على األسئلة التال�ة ( إ
 تنبیب رغامي □ الذي تم تنفیذه؟ رذاذ جوي ما نوع اإلجراء الُمَولِّد ل -"ب"

 غیر �اضعةتهو�ة  □
 تهو�ة یدو�ة قبل التنبیب □
 فغر الرغامى □
 تنظیر القص�ات □
 إنعاش قلبي رئوي  □
ثت�خ[إجراءات أخرى  □   :]ة
 

 ، 19-الصح�ة مع مر�ض �كوفیدأثناء التفاعل في س�اق الرعا�ة  -"ج"
 دیت معدات للحما�ة الشخص�ة؟هل ارت

 غیر معروف □ال      □نعم      □

ح وتیرة استخدامك لكل مفردة من معدات الحما�ة الشخص�ة  على النحو التالي: أدناه إن �انت اإلجا�ة بنعم، وضِّ
 % من الوقت.95الحما�ة الشخص�ة عندما ُینَصح بذلك ألكثر من "دائمًا، حس�ما هو موصى �ه" للداللة على ارتداء معدات  •
 %100-95% من الوقت أو أكثر، ولكن ل�س 50"معظم الوقت" للداللة على  •
 % من الوقت.50% إلى أقل من 20"أح�انًا" للداللة على  •
 %.20"نادرًا" للداللة على أقل من  •
 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ وحیدة االستعمالقفازات  -1

 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ )ةكافئ�مامة تنفس�ة م(أو  N95كمامة  -2
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □
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 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ نظارة واق�ة / للعینینواٍق واٍق للوجه أو  -3
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ االستعمال ُتطَرح �عدسترة  -4
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □ لماءواٍق من اِمئَزر  -5
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

دة ل -"د" ، هـــل  19-على مر�ض �وفیـــد رذاذ جوي أثنـــاء اإلجراءات الُمَولـــِّ
خلعت معدات الحما�ة الشخص�ة الخاصة بها واستبدلتها ط�قًا للبروتو�ول  

من معدات   تتخلـصـــــــ هل (مثًال: إذا أصــــــــ�حت الكمامة التنفســــــــ�ة مبللة، 
، وما إلى  كید�ت فّ هل نظمة، الحما�ة الشـخصـ�ة المبللة في صـندوق القما

 ذلك)؟

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

، هل  19-على مر�ض �وفید رذاذ جوي اإلجراءات الُمَولِّدة لأثناء  -"هــــــــــــــ"
 نّظفت ید�ك قبل و�عد مالمسة المر�ض؟

 
ة[ ش ئكضطد عك ئذةتئ؟ ئكقفئرئ �غ هثئ  ب:  مط ث  ]لك

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

ــاء  -" -"و" دة لأثنـ ــِّ ــد مر�ض على رذاذ جوي اإلجراءات الُمَولـ ،  19-�وفیـ
هــل نّظفــت یــد�ــك قبــل و�عــد تــأد�ــة أي إجراء للتنظ�ف أو التطهیر (مثًال:  

 �ة، قسطرة بول�ة، تنبیب، وما إلى ذلك)؟مح�طإدخال قسطرة وعائ�ة 

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

دة ل  -"ز"   ، هــل19-على مر�ض �وفیــد رذاذ جوي أثنــاء اإلجراءات الُمَولــِّ
ــ�اء المح�طة �المر�ض (مثًال:  ســــــــــر�ر،   نّظفت ید�ك �عد مالمســــــــــة األشــــــــ

 مق�ض �اب، وما إلى ذلك)؟
 
ة[ ش ئكضطد عك ئذةتئ؟ ئكقفئرئ �غ هثئ  ب:  مط ث  ]لك

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

دة ل -"ح" ــِّ   ، هــل19-على مر�ض �وفیــدرذاذ جوي أثنــاء اإلجراءات الُمَول
مالمســة �شــكل متكرر (ثالث مرات یوم�ًا على   شــدّ تم تطهیر األســطح األ

 األقل)؟

 دائمًا، حس�ما هو موصى �ه □
 معظم الوقت □
 أح�اناً  □
 نادراً  □

 

  لمواد بیولوج�ةدون قصد التعرض  -6
في س�اق الرعا�ة الصح�ة، هل   19-أثناء التفاعل مع مر�ض �كوفید  -*"أ"

 إفرازات تنفس�ة؟ لسوائل بیولوج�ة/  دون قصدتعرضت 
 
الع على أمثلة[  ]انظر أدناه لالطِّ

 ال □نعم           □

 المخاطي للعینینإفرازات تنفس�ة في الغشاء  سوائل بیولوج�ة/ رذاذ  □ ة؟لحادثإن �انت اإلجا�ة بنعم، ما نوع ا
 إفرازات تنفس�ة في الغشاء المخاطي للفم/لألنف رذاذ سوائل بیولوج�ة/  □
 سالمیر غ جلدإفرازات تنفس�ة على  رذاذ سوائل بیولوج�ة/  □
  �ســــــوائل بیولوج�ة/ ي مواد ملوثةمع التعرض ألحادة  أدوات / وخزحادثة  □

   إفرازات تنفس�ة
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   Go.Data": برمج�ات بالتذییل "
 

 ؟Go.Dataما هي أداة 
ــانـــات المیـــدان�ـــة تر�ز على ب�ـــانـــات الحـــاالت (�مـــا في ذلـــك المتغیرات المختبر�ـــة   Go.Dataأداة  ــة لجمع الب�ـ هي منصــــــــــــــ

واالســتشــفائ�ة وغیرها، من خالل اســتمارة لتقصــي الحالة) و��انات المخالطین (�ما �شــمل متا�عة المخالطین). أما المخرجات 
 سل االنتقال.فهي قوائم متا�عة المخالطین وسال Go.Dataاألساس�ة من منصة 

 
 ؟  Go.Dataما هي السمات األساس�ة لبرمج�ات 

 متعددة المنصات
ــو�ي، قائم  Go.Dataتت�ح أداة   ــر) وأنواع تجهیز مختلفة (خادم حاســ ــر، غیر الم�اشــ ــال الم�اشــ ــغیل مختلفة (�االتصــ أنواع تشــ

مزودة  Go.Dataبذاته). وتعمل على طائفة من نظم التشــــــــــــغیل (و�ندوز، لینو�س، ماك). و�اإلضــــــــــــافة إلى ذلك، فإن أداة 
جمع ب�ـانـات الحـاالت والمخـالطین، واقتفـاء ومتـا�عـة  . و�ر�ز تطبیق النقـال على iOSبتطبیق نقـال اخت�ـاري على أنـدرو�ـد و

 المخالطین. 

 متعددة اللغات
 متعددة اللغات، وتت�ح إمكان�ة إضافة و�دارة لغات إضاف�ة عبر الواجهة البین�ة للمستخدمین.  Go.Dataأداة 

 
 قابلة للمها�أة

 قابلة �شدة للمها�أة، وتت�ح إمكان�ة إدارة: 

 المرجع�ة،الب�انات  •

 ب�انات الموقع، �ما فیها اإلحداث�ات، •

ب�انات الفالنش�ات، �ما فیها المتغیرات على  •

 استمارة تقّصي الحالة واستمارة متا�عة الحالة. 

 

في إدارة فاشـ�ات متعددة. �ما �مكن مها�أة �ل فاشـ�ة �طر�قة مختلفة لمواءمة  Go.Dataو�مكن اسـتخدام تجهیز واحد ألداة 
 رضات أو البیئات.  محددات الُمم
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 جمع ب�انات الحاالت والمخالطین
ــًال عن  ــافة حاالت ومخالطین ونتائج مختبر�ة. وفضــــــ ــتخدم إضــــــ �مكن للمســــــ
ذلك، �ملك المســــــــــتخدمون �ذلك خ�ار إنشــــــــــاء أحداث قد تكون ذات صــــــــــلة 

 بتقصي الفاش�ات.

أـ�ام وتتولـّد قوائم مـتا�ـعة المخـالطین ـ�اســــــــــــــتخـدام مـعالم الـفاشـــــــــــــــ�ات (أي عـدد  
 متا�عة المخالطین، عدد المرات التي ین�غي فیها متا�عة المخالطین یوم�ًا).

 وتتوّفر ســــمات لتصــــدیر واســــتیراد الب�انات �شــــكل موســــع لدعم عمل مدیري 
الب�ــــــانــــــات  
ــلـــي  ــلـ ــحـ ومـ

  الب�انات.

 

إجراء  

 متا�عة للمخالطین

�ســــــــــــــمـــــات تت�ح الق�ـــــام �ـــــاقتفـــــاء   Go.Dataتتمتع أداة 
المخــالطین �ــاســــــــــــــتخــدام التطبیق اإللكتروني أو التطبیق  

ــانـــــات   ال االخت�ـــــاري. وُتعَرض ب�ـــ ــّ النقـــ
ــالطین في شــــــــــــــكـــل قوائم  ــة المخـ ــا�عـ متـ
ورســـوم ب�ان�ة ولوحات عمل�ات. و�مكن 
ــالطین  ــاء المخـ ــائمین بتنســــــــــــــیق اقتفـ للقـ
اســــــــــــــتعراض أعـ�اء العمـل الواقعـة على 

 �اقتفاء المخالطین.    عاتق �ل فر�ق قائم

 

 سمات �صر�ة موسعة 
 

 لتولید سالسل انتقال في شكل:   Go.Data�مكن استخدام أداة 
 

 ش�كات، �س�طة وتدرُّجّ�ة؛ 
 ،أو  ُأُطر زمن�ـة، �ـاســــــــــــــتخـدام تـار�خ بـدء ظهور األعراض

 تار�خ اإلبالغ أو تار�خ آخر مخالطة؛ 
  األعراض، و��ــانــات  خرائط أعمــدة تجمع تــار�خ بــدء ظهور

 المختبر�ة. صاالستشفاء، و��انات وحصیلة الفحو 
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 إدارة النظم

ــول  ــبل الوصـــ �ملك القائمون على إدارة النظم ســـ
إلى مجموعــة موســــــــــــــعــة من الســــــــــــــمــات إلدارة 
ــناد األدوار واألذون وقصـــــــر  ــتخدمین و�ســـــ المســـــ
الولوج على فـاشــــــــــــــ�ـة (فـاشــــــــــــــ�ـات) معینـة فقط. 
و�اإلضــافة إلى ذلك، تتاح لهم إمكان�ة الوصــول 

 .   Go.Dataط�ة و�دارة إعدادات نموذج موّحد ألداة إلى لوغار�تمات االستعمال، و�مكنهم إنشاء واستعادة النظم االحت�ا

 على مز�د من المعلومات. للحصول godata@who.intاالتصال �العنوان  أو www.who.int/godataیرجى ز�ارة الموقع 

https://www.who.int/godata
mailto:godata@who.int
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 في البلدان   Go.Dataخ�ارات استضافة أداة 
 

  1# الخ�ار
  مر�ز�اً  الحاسو�ي الخادم استضافة

 
  2# الخ�ار

 البلدان  في الحاسو�ي الخادم استضافة
 

  3# الخ�ار
 بذاته قائم تجهیز

لإلقل�م �ــــــأكملــــــه أو لبلــــــدان  Go.Dataتجهیز موحــــــد ألداة 
 Go.Dataمتعددة. ُتنشــأ فاشــ�ة منفصــلة لكل بلد على نموذج 

�الخادم الحاســــــــو�ي المر�زي، و�تاح الوصــــــــول للمســــــــتخدمین 
على مســتوى الفاشــ�ات (أي أنه ال �مكن للمســتخدمین من بلد 
واحد ســـــــــــوى الوصـــــــــــول إلى ب�انات الحاالت والمخالطین من 

 بلدهم ذاته).    

 
ز البلدان أداة  Go.Dataنفصل ألداة تجهیز م لكل بلد. تجهِّ

Go.Data   .على بنیتها التحت�ة 

 
على حاســــوب واحد أو أكثر في  Go.Dataُتَجهَّز أداة 

ــ�ة أو  ــخصــــــــ ــیب شــــــــ البلد. وعادًة ما تكون هذه حواســــــــ
محمولة. و�مكن تكرار الب�انات على  حواســیب دفتر�ة/

 نطاق الحواسیب. 

 ص�انة أسهل. 
  ًتجهیز أي تحدیثات مر�ز�ا. 
 مكن ُمزاَمنة الهواتف النّقالة من أي مكان�. 

   تــامــة على یتمتع البلــد �ملك�ــة وســــــــــــــ�طرة
 الخادم المر�زي 

 مكن ُمزاَمنة الهواتف النّقالة من أي مكان� 
 

 

  سر�ع التنفیذ. 
  یتمتع المســـتخدم �ملك�ة وســـ�طرة تامة

 على الحاسوب والب�انات
 
  

 
  قـد تكون البلـدان عـازفـة عن اســــــــــــــتضـــــــــــــــافـة

المعلومـــــات المفصــــــــــــــلـــــة المطلو�ـــــة القتفـــــاء 
األســــــــماء، العناو�ن) على المخالطین (مثًال: 

 خادم حاسو�ي خارجي.
  ــادم ــالـــــك الخـــ ــاقـــــات بین مـــ ــد یتطلـــــب اتفـــ قـــ

الحاســــو�ي المر�زي والدول األعضــــاء �شــــأن 
 هذا الترتیب.

   خـادم حـاســــــــــــــو�ي مر�زي إلدارة حســـــــــــــــا�ـات
 المستخدمین ووصول المستخدمین.

  
  یرجَّح أن �سـتغرق تنفیذه وقتًا أطول، حیث

ــار  ــا الخ�ـــ ــب هـــ ــة  یتطلـــ ــات حكوم�ـــ موافقـــ
 جاخل�ة و�ن�ة تحت�ة لتقد�م الخدمات.

 /أفرقة مخصــــــــصــــــــة إلدارة   یتطلب عاملین
 الخادم الحاسو�ي.

  قد ال تكون جم�ع البلدان في وضــــــــع یت�ح
ــافــــة خــــادم حــــاســــــــــــــو�ي  لهــــا اســــــــــــــتضـــــــــــــــ

   .Go.Data ألداة 

   
  اـلة، �جـب حتي �مكن ُمزاَمـنة الهواتف النـقّ

ــتخدمون ماد�ًا في نفس  أن یتواجد المســــــــــ
 المكان الذي یوجد �ه الحاسوب. 

  ،في حـاـلة وجود نـماذج متـعددة في بـلد ـما
 س�كون ُملَزمًا �إنشاء نقطة دمج.

  تخز�ن الب�انات الشـخصـ�ة على حواسـیب
 متعددة قائمة بذاتها.

  محـــدود�ـــة إتـــاحـــة أداةGo.Data  عنـــدمـــا
�كون الحــــاســــــــــــــوب المحمول في حــــالــــة 

 تشغیل.
  تزایــد المخــاطر األمن�ــة من خالل فقــدان

  أو تلف الحاسوب القائم بذاته.

  

+ + 

– – – 
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 واتفاق ترخ�ص البرمج�ات   Go.Dataشروط استعمال أداة 

  البرمج�ات").(" Go.Data") �عنا�ة قبل تجهیز برمج�ات التفاقیرجى قراءة شروط االستعمال هذه واتفاق ترخ�ص البرمج�ات ("ا
 

") وتقـبل �جم�ع  المنظـمة) ـتدخـل في اتـفاق منظمـة الصــــــــــــــحـة العـالمـ�ة ("المرّخص ـله"أو اســــــــــــــتعمـال البرمجـ�ات، ـفإـنك (" بتجهیز و/
 بها االتفاق. والمتطل�ات التي �قضيم الشروط واألحكا

 
 مكونات البرمج�ات -1
 ")."الب�انات") و�مكِّنك من إدخال وتحمیل ومشاهدة ب�اناتك (البرمج�اتطّورته المنظمة ("البرمج�ات منَتج  -1-1
 

 و�حكم هذا االتفاق استعمالك للبرمج�ات التي قمت بتنز�لها.
 

 برمج�ات األطراف الثالثة -2
. تســـــتفید البرمج�ات من برمج�ات المفتوحة المصـــــادر لألطراف الثالثة، برمج�ات األطراف الثالثة المتضـــــمنة في البرمج�ات  -2-1

ــادرة تحت أنواع تراخ�ص متعددة (�ما فیها   Artistic 2.0, Apache 2.0, the “GNU Affero GPL version 3”, BSD (3الصــــــــ
clause), ISC, WTFPL and the “MIT license”") (رمج�ات.") المتضمنة في البمكونات األطراف الثالثة   

 
ال تقدم المنظمة ضـــــمانات من أي نوع، وتبرئ ذمتها تحدیدًا من أي إبراء ذمة المنظمة �شـــــأن برمج�ات األطراف الثالثة.   -2-2

ســــواء أكان �شــــكل صــــر�ح أم �شــــكل ضــــمني، �أن مكونات األطراف الثالثة خال�ة من العیوب، أو خال�ة من   ضــــمان من أي نوع ،
دق�قة، أو غیر انتهاك�ة أو مالئمة  الفیروسـات، أو قابلة للتشـغیل دون توقف، أو �مكن تسـو�قها تجار�ًا، أو صـالحة لغرض معین، أو

 لنظامك التقني.   
 
. �قدر ما �قتضي األمر دخولك إلى ترخ�ص مستخدم من أجل استعمال البرمج�ات، ال تكون أخرى ثالثة ف برمج�ات أطرا  -2-3[

أو عالقة �أيٍّ من   أو مســـــــــؤول�ة و/ المنظمة طرفًا في أي ترخ�ص من هذا القبیل، وعل�ه فإن المنظمة تبرئ ذمتها من �ل التزام و/
ــروط تراخ�ص  التراخص ــؤول�ة عامة عن أي خرق أليٍّ من أحكام وشــــــــ ــؤول�ة قانون�ة أو مســــــــ المذ�ورة. وال تتحمل المنظمة أي مســــــــ

 . ] المستخدمین المذ�ورة التي تكون طرفًا فیها، وال عن أي خسائر تنشأ عن استعمالك لتراخ�ص المستخدمین المذ�ورة
   
ــتعمال مكونات أطراف ثالثة أو برمج�ات أطراف ثالثة أخرى أن هذه الال تعتمد المنظمة برمج�ات أطراف ثالثة.   -2-4  �عني اســــــــ

 .المنتجات معتمدة أو موصى بها من قبل منظمة الصحة العالم�ة، تفضیًال لها على سواها مما �ماثلها في الطا�ع
 
 ترخ�ص وشروط استعمال البرمج�ات -3
، وتوزَّع �موجب  2018منظمة الصـحة العالم�ة،   (©)االسـتنسـاخ والترخ�ص. تخضـع البرمج�ات لحقوق االسـتتسـاخ  حقوق   -3-1

ــدار   ــفرة  .GNU Affero General Public License (GPL), version 3من الترخ�ص   3أحكام اإلصـــــــ و�ما هو مذ�ور في الشـــــــ
مرجع�ة إلى مكونات تخص أطرافًا ثالثة، وتصــــــــــدر المنظمة المصــــــــــدر�ة للبرمج�ات، فإن البرمج�ات تشــــــــــمل أو تتضــــــــــمن إحاالت 

ــدار   جزئ�ًا وفق أحكام تلك البرمج�ات. وُتخلي المنظمة طرفها من  GNU Affero GPL" من الترخ�ص 3البرمج�ات �موجب "اإلصــــ
 أي مسؤول�ة عامة أو مسؤول�ة قانون�ة ف�ما یتعلق �استعمال ذلك الترخ�ص أو اكتماله.

 
 و�براء الذمة وشروط استعمال الخرائطحقوق االستنساخ  -4
، ال تعبر ضـمنًا عن أي ")الخرائط(" ]المتضـمنة في البرمج�ات [والتسـم�ات المسـتعملة في الخرائط  ، التخوم واألسـماء المبّینة  -4-1

رأي �ان من جانب منظمة الصــحة العالم�ة �شــأن الوضــع القانوني ألي بلد، أو أرض، أو مدینة، أو منطقة، أو لســلطات أي منها، 
وتشـكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطًا حدود�ة تقر�ب�ة قد ال یوجد . أو �شـأن تحدید حدودها أو تخومها

 .�عد اتفاق �امل �شأنها
 
، ”R“. وال تســـــتند الخرائط إلى الرمز  GNU Affero GPL�خالف البرمج�ات، ال تنشـــــر المنظمة الخرائط �موجب الترخ�ص   -4-2

و�نما هي مصـــّنف مســـتقل ومنفصـــل عن البرمج�ات وال توزَّع �اعت�ارها "جزءًا من �ل" مع البرمج�ات، �ما أن تلك األحكام والمفاه�م 
 .   GPLخَدم في الترخ�ص ُتست
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دات االستعمال -5  الحقوق المحفوظة ومحدِّ
�اســــــتثناء ما هو مبّین هنا �خالف ذلك، فإن منظمة الصــــــحة العالم�ة تملك �ل الحقوق العامة والحقوق الحقوق المحفوظة.    -5-1

دة فیها، شـــــــــاملًة " " جم�ع العالمات 1الشـــــــــرع�ة والمنافع المترت�ة على البرمج�ات، �ما في ذلك جم�ع حقوق الملك�ة الفكر�ة المجســـــــــّ
ــماء التجا ــاخ،  2ر�ة أو أي تســـــــم�ات أخرى مرت�طة �البرمج�ات؛ "الخدم�ة، أو العالمات التجار�ة، أو األســـــ ــتنســـــ " جم�ع حقوق االســـــ

ــنَّف أيُّ من  ــلة �البرمج�ات. وال ُ�صــــــــ ــر�ة التجار�ة، وغیرها من حقوق الملك�ة الفكر�ة المتصــــــــ وحقوق براءات االختراع، وحقوق الســــــــ
  في البرمج�ات أو الوثائق ذات الصلة.    محتوى هذا الترخ�ص �اعت�اره ینقل إلى المرخَّص له أي حقوق شرع�ة أو امتالك�ة

 
دات التقن�ة لالســــــتعمال.   -5-2 ال �حق لك إزالة أي تعر�ف بهو�ة المنظمة أو إشــــــعارات تخص أي محددات للملك�ة الفكر�ة المحدِّ

 أو براءات االختراع أو حقوق االستنساخ من البرمج�ات، أو أي مواد داعمة مثل الوثائق ذات الصلة. 
 
 سم وشعار المنظمةاإقرار واستعمال  -6
عن رأیـها أو أنـها إـفادات  ال �حق ـلك التصــــــــــــــر�ح أو التلم�ح ـ�أن النـتائج المحقـقة من البرمجـ�ات عـاـئدة إلى المنظـمة أو تعبر  -6-1

رِّح أو ُتَلمِّح �أن المنظمة تقر اســتعمالك للبرمج�ات أو 1صــادرة عنها. �ما ال �حق لك " " في معرض اســتعمالك للبرمج�ات، أن ُتصــَ
تخدم " أن تســــ 2الخرائط أو أنها على صــــلة �ك أو بهذا االســــتعمال، أو أن المنظمة تقرّ أي ��ان أو منظمة أو شــــر�ة أو منَتج، أو "

أو شـــــــعار المنظمة موافقة مكتو�ة من  ســـــــم و/اســـــــم أو شـــــــعار المنظمة �أي حال من األحوال. وتقتضـــــــي جم�ع طل�ات اســـــــتخدام ا
 المنظمة.  

 
 إبراء ذمة المنظمة -7
. ال تتحمل المنظمة أي ضـــــــمانات ف�ما یتعلق �البرمج�ات، وتبرئ ذمتها من جم�ع انعدام وجود ضـــــــمانات من ِقبل المنظمة  -7-1

الضــــــــمانات القانون�ة أو المضــــــــمرة، صــــــــراحًة أم ضــــــــمنًا، ح�ال دقة أو اكتمال أو جدوى أي معلومات أو جهاز أو عمل�ة متصــــــــلة 
مالءمة لغرض معین، حتى في حالة �البرمج�ات، �ما في ذلك، على ســــــبیل المثال ال الحصــــــر، أي ضــــــمان �خص التصــــــم�م أو ال

إعالم المنظمــة بــذلــك الغرض. وال تكفــل المنظمــة أال یؤدي اســــــــــــــتعمــال البرمج�ــات إلى اإلخالل �حقوق ملك�ــة طرف ثــالــث. وتوفر 
ة المنظمة البرمج�ات "على حالها"، وال تكفل صــالح�ة البرمج�ات للعمل، أو خلوها من العیوب، أو خلوها من الفیروســات، أو إمكان�

 تشغیلها دون توقف، أو مالءمتها لنظامك التقني. 
 
ــم�ات البلدان أو المناطق  -7-2 ــمنًا عن . تســ ــتعملة في البرمج�ات، وطر�قة عرض المواد الواردة فیها، ال تعبر ضــ ــم�ات المســ التســ

ــع القانوني ألي بلد، أو أرض، أو مدینة، أو منط ــأن الوضــ ــحة العالم�ة �شــ ــلطات أي أي رأي �ان من جانب منظمة الصــ قة، أو لســ
 . منها، أو �شأن تحدید حدودها أو تخومها

 
ذ�ر شـــــر�ات محددة أو منتجات جهات صـــــانعة معینة ال �عني أن هذه الشـــــر�ات والمنتجات  ذ�ر الشـــــر�ات أو المنتجات.  -7-3

و�اســـــتثناء  . الطا�ع ولم یرد ذ�رهمعتمدة أو موصـــــى بها من قبل منظمة الصـــــحة العالم�ة، تفضـــــیًال لها على ســـــواها مما �ماثلها في 
في النص (حاالت الخطأ والســــــــهو فإن أســــــــماء المنتجات المســــــــجلة الملك�ة ُتمّیز بذ�ر األحرف الكبیرة االســــــــتهالل�ة من أســــــــمائها 

   ).اإلنكلیزي 
دات مسؤول�ة المنظمة -8  ُمَحدِّ
ــكل   -8-1 ــأ �شــ ــرار تنشــ ــائر أو أضــ ــؤول�ة عن أي خســ ــتعمالك  ال تتحّمل المنظمة أي مســ ــل �اســ ــر ف�ما یتصــ ــر أو غیر م�اشــ م�اشــ

 للبرمج�ات، أو نت�جة ذلك.
 
تتبرأ المنظمة صــــراحًة �ذلك من أي مســــؤول�ة عن أي أضــــرار غیر م�اشــــرة أو خاصــــة أو عارضــــة أو ناجمة قد تنشــــأ ف�ما   -8-2

 �خص البرمج�ات واستعمالها، والنتائج المترت�ة على ذلك. 
   
 صراحًة من أي مسؤول�ة عن أي أضرار قد تنشأ ف�ما �خص استعمال الب�انات من ِقَبل المرّخص له.تتبرأ المنظمة  -8-3
 
 التزاماتك بتعو�ض المنظمة عما یلحق بها من خسائر  -9
وو�الئها  �قع عل�ك التزام بتعو�ض المنظمة عما یلحق بها من خســــــــائر وعدم اإلضــــــــرار بها والدفاع عنها وعن مســــــــؤولیها   -9-1
وِّغات إلقامة الدعاوى ومســــــؤول�ات من أي طا�ع أو  في مواجهة  العاملین بها، على نفقتك الخاصــــــة،و  أي ادعاءات ومطال�ات وُمســــــَ

 نوع تنتج عن استعمالك للبرمج�ات أو تتصل بها.  
 مدة و�نهاء هذا العقد -10
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ــخة من البر   -10-1 ــائط التخز�ن �ظل هذا االتفاق نافذًا طالما �نت حائزًا ألي نســـ ــو��ة أو وســـ مج�ات على أيٍّ من األنظمة الحاســـ
الخاصــة �ك. و�نقضــي هذا االتفاق تلقائ�ًا، �ما في ذلك الحقوق الممنوحة �موج�ه، تلقائ�ًا عند حدوث أي إخالل من جان�ك �أيٍّ من 

ي وـقت، ـ�أثر فوري، ألي ســـــــــــــــبب من أحكـاـمه. �مـا �جوز للمنظمـة إنهـاء هـذا االتـفاق، �مـا في ذـلك الحقوق الممنوحـة �موجـ�ه، في أ
ه إل�ك. و�مثل هذا االتفاق مجمل االتفاق بینك و�ین المنظمة �شــــــــأن موضــــــــوعه. وال �جوز  األســــــــ�اب، �موجب إخطار مكتوب یوجَّ

 تعدیل هذا االتفاق إال �موجب اتفاق مكتوب مت�ادل بینك و�ین المنظمة.  
 

ــتعمال للبرمج�ات وتدمیر و/في حالة إنهاء هذا الترخ�ص ألي ســــبب أ�ًا �ا  -10-2 أو إزالة �ل   ن، عل�ك التوقف فورًا عن أي اســ
 نسخ البرمج�ات من األنظمة الحاسو��ة ووسائط التخز�ن الخاصة �ك.

 
 أحكام عامة -11
 ال �جوز إسناد هذا االتفاق دون موافقة مكتو�ة مس�قة من المنظمة (وال ُتسَحب تلك الموافقة دون سبب معقول).  -11-1

 
ال �جوز اإللحاق بهذا االتفاق أو تغییره أو تعدیله أو اإلذن بنشــــــره أو إصــــــداره، دون موافقة مكتو�ة من المنظمة. وتحتفظ   -11-2

ات وتحدیثات على هذا االتفاق دون إخطار مســـــــــــــبق. وتنطبق تلك التغییرات والتحدیثات اعت�ارًا من المنظمة �الحق في إدخال تغییر 
تار�خ صدورها. وال ُ�عَتَبر تنازل المنظمة عن حالة عدم إ�فاء أو خرق �مثا�ة تنازل عن أيٍّ من أحكام هذا االتفاق أو عن عدم إ�فاء  

 مختلف.       أو خرق الحق من نوع مماثل أو
 

محـذوفًا �الـقدر الـمذ�ور. و�كون �قـ�ة االتـفاق ســــــــــــــار�ًا   إذا �ات أيُّ من أحـكام هذا االتـفاق الغـ�ًا أو غیر قابل للنـفاذ، ُ�عتَبر  -11-3
 وقابًال للنفاذ �أقصى ما �مكن.   

 
 عناو�ن الفقرات الواردة في هذا االتفاق هي لألغراض المرجع�ة فقط. -11-4

 
ّوى أي أمور تتعلق ب  -11-5 تفسـیر أو تطبیق هذا االتفاق وال تكون مشـمولة �أحكامه �الرجوع إلى القانون السـو�سـري. وتخضـع  ُتسـَ

ّوى النزا  ع أي نزاعات تتعلق بتفســـیر أو تطبیق هذا االتفاق لإلجراءات التوافق�ة، ما لم تتم تســـو�تها ود�ًا. وفي حالة فشـــل التوافق، ُ�ســـَ
ــة  عن طر�ق التحك�م. و�جرى التحك�م وفق الطرائق التي تتفق علیهـا األطراف أو، في غ�ـاب االتفـاق، وفق قواعـد التحك�م الخـاصــــــــــــ

 بلجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وعلى األطراف قبول الحكم الصادر عن هیئة الُمَحكِّمین �اعت�اره نهائ�ًا.  
 

 امت�ازات وحصانات المنظمة -12
ر أيُّ من المحتو�ات الواردة هنا أو في أي ترخ�ص أو شروط استعمال تتعلق �الموضوع محل ال�حث �ما في ذلك،   -12-1 ال تفسَّ

ــاع العام  ــر، ترخ�ص المشـــــــــ ــبیل المثال ال الحصـــــــــ أعاله) على أنها �مثا�ة َتَخلٍّ عن أيٍّ من   1-3المبّین في الفقرة  GNUعلى ســـــــــ
ــانات التي تتم أو �اعت�ارها تضــــــع منظمة  تع بها منظمة الصــــــحة العالم�ة �موجب القانون الوطني أو الدولي، و/االمت�ازات والحصــــ

 الصحة العالم�ة تحت طائلة أي سلطة قضائ�ة وطن�ة.  
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