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 شكر وتقدیر

  لخدمات الصح�ة المتكاملة االمعني �   فر�قال  وتنسیق  �ق�ادة  مجتمع�ةه: أداة تقی�م  ات احت�اجات المجتمع وتصوراته وطل�   التقی�م هذه  أداة   تأُعدّ 

 :التا�ع للمنظمة

 . تایلور ا�ر�انا ر�فاس مور�لو، وتشیلس� و نیل، ، وآن لیز ج�سیت، ودیرك هور�مانس، و�د �یلي، و�اثر�ن أو ي یونجونج تشو 

 التال�ة الذین ساهموا في مختلف مراحل إعداد أداة التقی�م هذه، �ما في ذلك:وتود المنظمة أن تتوجه �الشكر إلى الخبراء الخارجیین من الشراكات 

 ومسون ت �یت : الصندوق العالمي لمكافحة اإلیدز والسل والمالر�ا

 هوب جونسون وهایدي ر�نولدز : من�ع (تحالف اللقاحات)أجل اللقاحات والت  التحالف العالمي من

 وألكسندرا س�كوت ل�ف�سك ،وجوناثان بوج ،أمبر�تا �اجیو: هالل األحمرالتحاد الدولي لجمع�ات الصلیب األحمر والا

تشارلز  و ، الع�ساوي  ران�ا و هانا سارة دیني، و اهر، ظ�ارال و ن، م�غان �ر�ستنسو س�مون �ارتر، و جول�ان بیرونجي، (الیون�سف):  منظمة األمم المتحدة للطفولة

 شفیق  ةوفوز�  ،نسنت بیتيی فو روري نفدت، و �یرو�و موماني، مور�ن و ج�او�ن إل�سا لیو، و أنطوان هوفمان، 

 فودي س�ماجا: برنامج األمم المتحدة المشَتَرك المعني �فیروس نقص المناعة ال�شر�ة/اإلیدز

 ماثیو جر�نال وجوستین �ونین  المجتمع�ة:مسار العمل �شأن االستجا�ات ، الُنظم الصح�ة بین ر�طالر�یزة ، 19-أدوات مكافحة �وفیدم�ادرة تسر�ع إتاحة 

 موظفي المنظمة التال�ة أسماؤهم الذین ساهموا في إعداد هذه األداة:الشكر إلى أ�ضًا �  المنظمة توجهوت 

وسمیرة ،  وتیري ر�نولدز  ،وتوماس موران  ،ل�سا میننج و   ،و�اتغونینا    ،وفرانسین غانتر ر�ستر�بو  ،میلیندا فروستو   ،وجون فوغارتي  ،و�یلینا ألتییري   ،لوك ألین

 سوري.
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 مقدمة 

  الس�اق
 ثیر قلقاً عالم�ة ت عامة  طارئة صح�ة    لتشكّ   19-�وفید  فاش�ةأن  (المنظمة)    ، أعلن المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ة2020ینایر  كانون الثاني/   30في  
 19-�وفید  المدیر العام  وصف  ،القارات  عبر شتىفي العدید من البلدان    19-�كوفید  اإلصا�ة  �عد انتشار حاالت و �موجب اللوائح الصح�ة الدول�ة.    دول�اً 

 اللوائح الصح�ة الدول�ة.�  المعن�ةلجنة الطوارئ  مشورة، بناًء على 2020مارس آذار/ 11�أنه جائحة في 

  ظم الصح�ة النُ   ه حتىأن   أبرزتو ظم الصحة العامة على مستوى العالم.  في تسل�ط الضوء على هشاشة الخدمات الصح�ة ونُ   19-�وفیدجائحة    تاستمر و 
ف تكی�   ال بد من، و واالخت�ار�ةن الخدمات الروتین�ة  العدید م  تأجیل   أو  تعلیقتم  و .  فاش�ة الأن تتعرض �سرعة لإلجهاد واالنه�ار تحت وطأة    ال تلبث  متینةال
 ، ذاتهفي الوقت  و .  في س�اق الجائحة الحالي  معینة نشاط أو خدمة    �النس�ة إلى أي  فوائدتحلیل المخاطر وال  تغّیر  لتقد�م الخدمات نظرًا إلى  هج الحال�ةنُ ال

مساعدة في مختلف جوانب  م التقد� ، و الوعي  �ذ�اءو�شراك المجتمع و   ،وعد�مة األعراضالخف�فة    19-�وفید  إدارة حاالتإلى  مرافق الرعا�ة األول�ة    ُتدعى
 �ات.المستشف في  خطورة األشدالحاالت  معالجة ستمرت و . الثانو�ة والثالث�ة مرافق الرعا�ة إلى المتفاقمة، و�حالة الحاالت ع المخالطیناالخت�ارات وتت�ّ إجراء 

 مع الحفاظ   19-كوفیدالقدرة على االستجا�ة ل  �شأن ة وحدیثة  في توافر ب�انات دق�ق  العدید من البلدان تحد�ات، تواجه  للوضع سر�ع  ال  رالتطو   هذا  ظل  فيو 
قدرات القوى العاملة   عن  الوقت المناسب  فيمتاحة  ب�انات موثوقة و   التي تتوافر فیها  البلدانعدد قلیل من    و�وجدعلى توفیر الخدمات الصح�ة األساس�ة.  

مات الصح�ة األساس�ة الخد  تعطلمدى    رصدع و تت�ّ   ا �مكنه  التي   البلدان  من  أقلعدد    �وجد. و الموجودة في حاالت الطوارئ و والخدمات الصح�ة القائمة  
 الرعا�ة.   علىصول  حتحول دون ال   التي  العق�اتوالتغلب على    ،غیرةحت�اجات المجتمع المت ا  لتلب�ة  وتوج�ه االستجا�ات   ،استرات�ج�ات التخف�ف  رشاد كأساس إل

تحدید   علىلمساعدة  لهذه األداة  ّممتُص قد و . مجتمع�ةه: أداة تقی�م ات احت�اجات المجتمع وتصوراته وطل�  �مالتقی أداة  منظمةال أعّدتاستجا�ة لهذا الوضع، و 
. 19-�وفید  جائحة  خاللالرعا�ة    على   حصوله  التي تحول دون   ق�اتوالع  هسلو��ات المجتمع و ع احت�اجات  وتت�ّ   رصد  النظام الصحي من أجل   اختناقات

المختلفة هذه   الرصدتر�ز أدوات  . و )1(  19-�وفید  الخدمات الصح�ة في س�اق جائحة  ةر قد  اتمن تقی�منطاقًا    مجموعة أوسعمن    اً جزءهذه األداة  شكل  وت 
  وصف   1في الملحق    . و�رد19-�وفید  إدارة حاالت  �ة األساس�ة مع االستمرار فيت الصحالخدمالحفاظ على  �شأن االمسار المزدوج  جوانب  مختلف على  

 . المختلفة مجموعة والوحداتهذه الل

 ألداة هذه اأهداف 
للمجتمع   لالحت�اجات الصح�ة  مسح سر�عإجراء  من أجل  تقی�م مجتمع�ة  ه: أداة  ات احت�اجات المجتمع وتصوراته وطل�   التقی�م أداة    أن تستخدملبلدان  ل  �مكن

م�كر �شأن الحاجة إلى  النذار  لإلإنشاء نظام    علىساعد التقی�م  و� .  19-�وفید  فاش�ة  خاللاالستخدام الفعال للخدمات الصح�ة األساس�ة    �شأن  هوتصورات 

منظمة  ال  و�رشادات  إلى أدواتی�م هذه  أداة التق  وتستندلمجتمعات طوال فترة الجائحة.  لالصح�ة  حت�اجات  اال  تلب�ةمواصلة  من أجل  تنفیذ استرات�ج�ات المواجهة  

  1).7- 2( 19-لجائحة �وفید والتخط�ط لالستعداد ،الخدمات الصح�ة األساس�ة مواصلة تقد�م، و لمجتمعلاالحت�اجات الصح�ة  �شأن والشر�اء

 
 

des SR et BP des subventions  19 et mise en œuvre des subventions: sondage effectué auprès-COVIDتشمل المصادر غیر المنشورة ما یلي:   1

du fonds mondial en Algérie, au Maroc et en Tunisie  دة من  والجهات الرئ�س�ة المستفی  لجهات الفرع�ة المستفیدة مع ا جري  أُ   مسح:  ومنح اإلعانات   19- [كوفید
 Access to COVID-19 Tools Accelerator healthسل والمالر�ا؛ والصندوق العالمي لمكافحة اإلیدز وال  منح الصندوق العالمي في الجزائر والمغرب وتونس]، 

systems preparedness and performance: COVAX item  و؛COVID-19 behaviour tracker: insights on vaccinations  منظمة الصحة العالم�ة؛ ،
Enquête auprès les volontaires et le personnel de la Croix-Rouge  ]لمتطوعي وموظفي الصلیب األحمر]، االتحاد الدولي لجمع�ات الصلیب األحمر    مسح

 ، منظمة الصحة العالم�ة.Measuring behavioural and social drivers (BeSD) of vaccinationووالهالل األحمر؛ 

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services
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 مجاالت المحتوى 

 :التحدید وجه وعلى ،19-فاش�ة �وفید س�اق في األساس�ة الصح�ة الخدمات �شأن استخدام المجتمع تصورات  هذه التقی�م أداة  تشمل

 من الخدمات الصح�ة األساس�ة  غیر المستوفاةاالحت�اجات  •

 والطلب العرض واملع مراعاة مع األساس�ة،  الصح�ة الخدمات استخدام دون  تحول التي المتصورة الحواجز •

 19-�وفیدلقاح  تجاه المواقف •

 ضعفه  ومواطن المجتمع أصول •

 المجتمع�ة  الخدمات �متقد دون  تحول التي الحواجز •

 الجمهور المستهدف 

 :هذه الجهات التال�ة  التقی�م ألداة  المحتملین المستخدمینتشمل فئة 

 الوطن�ة  ودون  الوطن�ة الصح�ة السلطات •

 19-كوفید�  المعن�ة الوطن�ة ودون  الوطن�ة األحداث إدارة فرق  •

 المرافق  مدیرو •

 علیها  �ةاإلجا في األداة هذه تساعد التي الرئ�س�ة األسئلة

 :التال�ة األسئلة على اإلجا�ة في األداة  هذه تساعد  أن �مكن

 على االستفادة من الخدمات الصح�ة األساس�ة؟  19-�وفیدجائحة  تؤثرك�ف  •

 ؟ 19-�وفید  للخدمات الصح�ة األساس�ة خالل جائحة األشخاصالرئ�س�ة التي تحول دون استخدام  ق�اتما هي الع •

 ؟ 19-�وفیدجائحة خالل  ضرررضًا للأكثر تع مهمشة فئاتهل هناك  •

 ؟ 19-�وفیدجائحة  خاللنقطة االتصال األولى  ،أو ما هي  هي، أین •

 ؟ 19-كوفیدرة تجاه لقاح محتمل لاقف المتصوّ ما هي المو  •

 ؟ 19-�وفیدن العاملون الصحیون المجتمعیون من مواصلة عملهم في س�اق جائحة هل تمكّ  •

 أثناء ممارسة وظائفهم؟ لوصملالعاملون الصحیون المجتمعیون  تعرضهل  •

 هذه األداة؟  ُتستخدممتى 

 .تقد�م الخدمات �عد التعافيمن المراحل الم�كرة لحالة الطوارئ حتى التعافي ومواصلة ًءا بد�مكن استخدام هذه األداة 

 طر�قة جمع الب�انات 

مناقشات  استكمالها � االستب�ان عن طر�ق المقابالت الهاتف�ة. و�مكن    ىاإلجا�ة عل  . وتجري جمع الب�انات  من أجلالورق�ة واإللكترون�ة    تان طر�قالُتستخدم  

 األسئلة الس�اسات�ة المحددة �مز�د من التفاصیل. من أجل اإلجا�ة على لمجموعات التر�یز

 جیبون الم

وممثلي المنظمات غیر الحكوم�ة المحل�ة    ،تمعقادة المج  و�شمل ذلكالمجتمع.    تصوراتالرئ�سیین الذین �مثلون    مقدمي المعلوماتاالستب�ان إلى    توج�ه  ن�غيی 

 المجتمعیین. الصحیین والعاملین  ،الصحةالمعن�ة � أو اللجان 

 تكی�ف األداة 

، تعر�ف  ر�ف والمصطلحات (على سبیل المثالالس�اسات وعبء المرض والتعا  راسميأولو�ات    تجسیدمن أجل    بلدس�اق الحسب    اً تكی�ف  األداة تطلب  ست 

في الصفوف أو األعمدة   الموجودة  اإلجا�ةخ�ارات  األسئلة و   تشیرو خرى.  األعوامل  العاملون الصحیون المجتمعیون و ة الخدمات التي �قدمها ال"المجتمع") وقائم
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إلى الع�ارات الموجودة بین قوسین    الكلمات أو  اً ضأ� تشیر  و ف الخاص �البلد.  � التكی   ا تنفیذفیه  تطلبالذي ی  األماكنإلى    �اللون البرتقالي

 . في الصفوف الرماد�ة الموجودة األسئلةلشخص الذي �جري المقابلة ا و�ستكمل. ف الخاص �البلد � التكی  تنفیذ یلزمه ن أ

 االعت�ارات األخالق�ة 

  إلى   ى البلداناد فر قد تحتاج  و منظمة.  لث التا�عة لو إلى لجنة مراجعة أخالق�ات ال�ح  اقد�مهت   حاجة إلىال    ،لذلكو   على أنها �حث؛  ال تعتبر اإلرشادات المقدمة

لسلطات الوطن�ة ضمان ل  ن�غي � و القانون المحلي والم�ادئ التوجیه�ة والممارسات الحال�ة.    حسبألخالق�ات،  �ا  لمعن�ةا  المحل�ةلجان  الموافقة    الحصول على

 ألخالق�ات المحل�ة ذات الصلة.اتقد�م الوث�قة إلى مجالس  عن طر�قوفائها �التزاماتها األخالق�ة 

�شأن منظمة  ال  حدد اتفاقو� .  رفقمالأو    شخصال  هو�ةتكشف عن  غ عن أي تفاصیل  بلّ ی لن  و .  المسحموافقتهم المستنیرة قبل بدء    إعطاء  جیبینالم  ُ�طلب منو 

"  �ة العموم�ة في الدول األعضاء خارج س�اق الطوارئ الصح  (المنظمة) س�اسة استخدام وت�ادل الب�انات التي تجمعها منظمة الصحة العالم�ةت�ادل الب�انات "

 . 2في الملحق  االتفاقو�رد . هاونشر  المجّمعةترتی�ات المتعلقة �استخدام الب�انات ال
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 التعر�ف والموافقة المستنیرة  -1القسم 

 والحصول على الموافقة المستنیرة. مجیبال عن معلوماتالوجمع  تقد�م األداة  إلىدة في هذا القسم  األسئلة الوار  هدفت 

 اإلجا�ة خ�ارات  السؤال  رقم ال

  اسم الشخص الذي �جري المقابلة  1-1

  رمز الشخص الذي �جري المقابلة 1-2

  التار�خ  1-3

  الوقت  1-4

  جیبرمز الم 1-5

  مجیب رقم هاتف ال 1-6

مرح�ًا. اسمي [اسم الشخص الذي �جري المقابلة] واتصل من  1-7
 ]؟ جیب[المنظمة]. هل �مكنني التحدث إلى [اسم الم

 

 تم التوصل إلى المشارك الصح�ح -1 المكالمة الهاتف�ة  تسجیل نت�جة 1-8
 الرقم صح�ح، لكن المشارك غیر متاح -2
 بال رد  -3
 الرقم خاطئ  -4
 الرقم غیر صالح -5

  تقی�ماً   القائمة �التنفیذ]تجري [وزارة الصحة/ الو�الة    ].�التنفیذالقائمة  الو�الة  /ن�ا�ة عن [وزارة الصحة  اتصل �كص�اح الخیر!  مرح�ًا،   أ1-9
صول  حمعرفة المز�د عن ال  علىة الحكومة  مساعدمن أجل  [العاملین الصحیین المجتمعیین ومنظمات المجتمع المدني]    في صفوف

سنطرح عل�ك أسئلة و ة في هذه الدراسة. قد تم اخت�ارك للمشار�و في [البلد].  19-جائحة �وفید خاللالخدمات الصح�ة األساس�ة على 
م المعلومات ستخدت   قدو تجر�تك الخاصة.    �شأن  ، ول�سالمستهدفة  تكالخدمات في منطق  علىصول  حت في التجر�ة المجتمعا  �شأن

من أجل ل�احثین  وا  مرفقكخدمات في  التي تدعم ال] والمنظمات  الو�الة القائمة �التنفیذمن قبل [وزارة الصحة/  ا المسح  هذخالل    المجّمعة
أي    في  اسمك في مجموعة الب�انات أو  یدرجلن  و الخدمات الصح�ة.    �شأنالدراسات  أو إجراء مز�د من    اتتحسین الخدملتخط�ط  ال

 تقر�ر. 

�مكنك رفض اإلجا�ة على أي سؤال أو و ] دق�قة.  15ستستغرق المقابلة حوالي [و نطلب مساعدتك من أجل جمع هذه المعلومات.  و 
 �شأن هل لد�ك أي أسئلة  ستفید المجتمعات في البلد.    نأمل أن تجیب على األسئلة التي  ناولكن المقابلة في أي وقت.    وقفاخت�ار  
 على المواصلة؟موافقتك  منحنيت هل و ؟ في هذه المرحلة الدراسة

 نعم -1 هل �مكنني بدء المقابلة؟ 1-9
  –االتصال في وقت الحق  إعادة طلب جیبنعم، ولكن الم -2

 4-7ل إلى السؤال انتق
 4-7ل إلى السؤال . انتقتوفق –ال  -3
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 یذ�رالذي و  المقابلةالذي �جري الشخص اكتب اسم  1-10
 الموافقة  الحصول على

                                            
_______________________________ 

 ذ�ر -1 ؟ما هو جنسك 1-11
 أنثى  -2
 جواب دون  -3

 (كتا�ة العدد)  _______________________ كم عمرك؟  1-12

خاصة �كل بلد: تكی�ف القائمة بناًء على أنواع  الاإلجا�ة ت (خ�ارا ما هو منص�ك أو وظ�فتك؟  1-13
 ) ةمقابلالمعهم  ُتجرى الرئ�سیین الذین   ي المعلوماتممقد

  �بیر القر�ة، ورئ�س المجلس قائد من قادة المجتمع (مثل -1
 أو المؤسسة المحل�ة)  المحلي

 جر) مدفوع األ (صح�ة ال رعا�ة في مجال ال مجتمعي عامل  -2
 (متطوع) صح�ة ال رعا�ة ال  في مجالمجتمعي  عامل -3
 التوع�ة المجتمع�ةمدیر برنامج  -4
 موظف أو عضو في منظمة المجتمع المدني  -5
 وظ�فة أخرى  -6

السكن�ة �قع المجتمع الذي تعمل   المناطقمن في أي نوع  1-14
 ف�ه أو تمثله؟ 

 حضر�ة منطقة  -1
ذلك  خاص �البلد، إذا �ان  (خ�ارحضر�ة منطقة ش�ه   -2

 ) مناس�اً 
 ر�ف�ة منطقة  -3
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 الحاجة إلى الخدمات الصح�ة األساس�ة واستخدامها في المجتمعات  -2القسم 

 عن الحاجة إلى الخدمات الصح�ة واستخدامها في المجتمع الذي تعمل ف�ه أو تمثله. كسأسألاآلن، 

 اإلجا�ة خ�ارات  السؤال  رقم ال

مختلفة في الحصول على الرعا�ة الصح�ة،  تجارب األشخاص خاض 2-1
 .19-ة �وفیدجائح  خاللال س�ما 

ن معظم  رى أت  ، هلتمعفي المجخالل األشهر الثالثة الماض�ة 
تلقوا الخدمات الصح�ة التال�ة  قد هممن  قلیالً أو  همأو �عض األشخاص

 حاجتهم إلیها؟  عند

1- 

 األشخاص معظم 

2- 

 األشخاص �عض 

3- 

من  قلیل
 األشخاص 

 

 ☐ ☐ ☐ عاجلة الطب�ة الرعا�ة ال 2-1-1

 ☐ ☐ ☐ مخطط لها الخت�ار�ة ال اجراحة ال 2-1-2

ري أو ارتفاع  المزمنة مثل السكّ مراض األ لرعا�ة األدو�ة المعتادة 2-1-3
 ضغط الدم 

☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ الطبي الموصى �ه أو التصو�ر ي مختبر ال فحصال 2-1-4

 ☐ ☐ ☐ خدمات الصحة النفس�ة  2-1-5

 ☐ ☐ ☐ خدمات منع الحمل  2-1-6

 ☐ ☐ ☐ دة الرعا�ة السا�قة للوال 2-1-7

    مؤهلة ةقابلالوالدة �مساعدة  2-1-8

 ☐ ☐ ☐ التمن�ع خدمات  2-1-9

 ) الرعا�ة الملطفة(مثل إعادة التأهیل أو  طو�لة األجلالرعا�ة المنزل�ة  2-1-10

 �البلد، إذا �ان ذلك مناس�ًا)  ةخاص (خ�ارات

☐ ☐ ☐ 
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 س�ة في المجتمعات صح�ة األساالخدمات ال أمام الحصول على تقفالعق�ات التي  -3القسم 

في المجتمع الذي   األشخاصتجر�ة هذا ب یتعلق  ،مرة أخرى و عندما �حتاجون إلى خدمات صح�ة.  األشخاصسأسأل اآلن عن الصعو�ات التي قد یواجهها 

 على تجر�تك الخاصة. رتعمل ف�ه أو تمثله، وال �قتص

 خ�ارات اإلجا�ة  السؤال  رقم ال

عام 3-1 جائحة  ،�شكل  األس�اب  19-�وفید  قبل  هي  ما   ،
على الخدمات الصح�ة    األشخاصالرئ�س�ة لعدم حصول  

 التي �حتاجونها؟ 

 

 ؟ خرآ سببهل هناك 

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 وثقاف�ة س�اب إعالم�ةأ

 المعلومات �شأن الخدمات المتاحة �  عدم الدرا�ة -1
 الشعبي و تفضیل الطب التقلیدي أ -2

 

  المادي �التكال�ف والوصول تتعلقأس�اب 

 صحي �عید جداً المرفق ال -3
 إلى المرافق للذهاب  وسائل النقل االفتقار إلى -4
 لإلحالة بین المرافق  وسائل النقل االفتقار إلى -5
 جداً رسوم الخدمة مرتفعة  -6
 غیر رسم�ة أو رشوة مدفوعاتتوقع  -7

 �المرفق تتعلق أس�اب

 العاملین الصحیین في المرافق  إلى الملحوظ الفتقارا -8
 األدو�ة في المرافق  إلى الملحوظ الفتقارا -9

 المعدات في المرافق  إلى الملحوظ الفتقارا -10
 الثقاف�ة والدین�ة المراع�ة لالعت�اراتالخدمات  إلى الملحوظ الفتقارا -11
 في المرافق   عد�مو االحترام الخدمة ومقدم -12
 الخدمات أو المرافق عدم الثقة في مقدمي  -13
 ضد مجتمعات معینةییز التم -14
 عمل غیر مناس�ةالساعات  -15
 ة نتظار طو�لاال أوقات -16
المتطل�ات اإلدار�ة التي تست�عد �عض األشخاص (مثل التسجیل في   -17

 المنطقة المحل�ة والجنس�ة)
 أخرى أس�اب  -18

 األشخاصن تجر�ة  أ   ترى هل    ،19-�وفیدخالل جائحة   3-2
، عموماً في الحصول على الرعا�ة الصح�ة ظلت مستقرة  

 ، أو تأثرت �شدة؟بدرجة متوسطةأو تأثرت 

السؤال   �شیر الصح�ة،    هذا  الخدمات  من  نوع  أي  إلى 
 .19-�كوفید ةالخاص رعا�ة ال ول�س فقط 

 4-3ل إلى السؤال انتق – ظلت مستقرة -1
 بدرجة متوسطة تأثرت  -2
 تأثرت �شدة  -3



 

13 
 

، ما هي األس�اب الرئ�س�ة المتعلقة �الس�اق الحالي  حال�اً  3-3
 مات الصح�ة التي �حتاجونها؟الخد  األشخاصلعدم تلقي  

 آخر؟  هناك سببهل 

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 وتوص�ات الحكومات أس�اب تتعلق �المعلومات والتصور 

 في المرافق  19-كوفیدالخوف من اإلصا�ة �  -1
 مغادرة المنزلعند  19-كوفیدالخوف من اإلصا�ة �  -2
�النس�ة إلى  لجمهور بتجنب ز�ارات المرافق المقدمة إلى ا �اتتوصال -3

 الجائحة خف�فة خالل ألمراض الا
تأجیل ز�ارات الرعا�ة الروتین�ة حتى ب لجمهور المقدمة إلى اتوص�ات ال -4

 الجائحة  خالل آخر إشعار
 الجائحة  خاللان التماس الرعا�ة عدم معرفة مك -5

 المادي أس�اب تتعلق �التكال�ف والوصول

 لالق أو حظر التجول أو أوامر ال�قاء في المنز غاإل -6
 ل النقل العام تعط -7
 الجائحة  خاللض دخل األسرة  اانخف -8
 الجائحة  خاللفقدان التأمین الصحي  -9

منتظم   �شكل رعا�ةلل  ةمقدمالجهة ال�سبب عدم توفر  ال�فارتفاع التك -10
مقدمي الرعا�ة الذین �فرضون  إلى الذهاب إلى  االضطرارمثل (

 ى) أعل اً رسوم

 أس�اب تتعلق �المرافق الصح�ة 

   19-بب �وفید�س افقإغالق المر   -11
 19-بب �وفیدأو تغییر ساعات العمل في المرافق �س تقل�ص  -12
 19-بب �وفیدتقد�م خدمات محددة في المرافق �ستعلیق   -13
  19-بب �وفیدسوء تقد�م الخدمات في المرافق �ستعطل أو   -14

 محدود�ة توافر األدو�ة والسلع والموظفین)(
 في المرافق �سبب س�اق األزمة الحالي  طو�لةنتظار  االأوقات  -15
 أخرى أس�اب  -16

في المجتمع بتوعك،   األشخاص، عندما �شعر حال�اً  3-4
 �من یتصلون أوًال لطلب المشورة أو تلقي الرعا�ة؟

 شيء آخر؟  تر�د إضافةهل 

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 س�اق البلد)الخاصة �كل بلد: تكی�ف القائمة بناًء على اإلجا�ة  راتخ�ا(
 ي عمجتمالي صحالعامل ال -1
 صحي المر�ز المستوصف أو ال -2
 المستشفى -3
 ة دو� األصیدلي أو محل ال -4
 19-ر �وفیدمر�ز اخت�ا -5
 19-خط االتصال الخاص �كوفید -6
 حاصل على تدر�ب مقدم رعا�ة صح�ة آخر -7
 المعالج التقلیدي  -8
 نتدى االفتراضيلما اإلنترنت أو -9

 أخرى جهات  -10
 (تأجیل طلب الرعا�ة)  أحد ال -11
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  حصولال محرومة من األشخاصمعینة من  فئات هناك 3-5
على الرعا�ة الصح�ة ألس�اب اقتصاد�ة أو اجتماع�ة  

 أو ثقاف�ة.

في المجتمع الذي  األشخاص من  الفئاتهذه وجد هل ت 
 ؟ تعمل ف�ه

 نعم -1
 ل إلى القسم التاليانتق –ال  -2

 ؟األشخاصي هذه الفئات من ه ام 3-6
 

 هل هناك فئات أخرى؟ 

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 س�اق البلد)الخاصة �كل بلد: تكی�ف القائمة بناًء على اإلجا�ة خ�ارات (

 الذین �ع�شون في فقر مدقع شخاصاأل -1
 العاملون في القطاع غیر الرسمي -2
 عملالعاطلون عن ال -3
 األسر المع�ش�ة وحیدة الوالد  -4
 مسنین اً أشخاصالمع�ش�ة المعزولة التي تضم األسرة  -5
 األشخاص ذوو اإلعاقة  -6
المیل الجنسي ومغایري الهو�ة   وومزدوج ون المثل�ات والمثلی  -7

 الجنسان�ة وحاملو صفات الجنسین
 �ة والقبل �ةاألصل شعوبال -8
 األقل�ات الدین�ة -9

 رحل السكان ال -10
 ون المهاجرون والالجئ  -11
 األقل�ات العرق�ة  -12
 المتشردون  -13
 األیتام واألطفال الضعفاء  -14
 أخرى فئات  -15
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 19-المواقف تجاه لقاح �وفید -4 القسم

 في المجتمع الذي تعمل ف�ه أو تمثله. 19-�وفیدلقاح المواقف تجاه  عن أسئلة اآلنأطرح عل�ك س
 

 خ�ارات اإلجا�ة  السؤال  رقم ال

المجتمع الذین تعتقد أنهم قلقون  �م عدد األشخاص في  ،اً تقر��  4-1
 في المجتمع؟ 19-�وفید�شأن انتشار 

 شخاص معظم األ -1
 أكثر من النصف  -شخاص �عض األ -2
 أقل من النصف  - شخاص�عض األ -3
 األشخاص  قلیل من -4

في األشهر الثالثة القادمة في   متاحاً  19-�وفیدإذا أص�ح لقاح  4-2
لقاح   د أنهم یر�دون الذین تعتق فكم عدد ال�الغین تقر��اً  ،المجتمع

 أنفسهم؟ من أجل  19-كوفید

 شخاص معظم األ -1
 أكثر من النصف  -شخاص �عض األ -2
 أقل من النصف  - شخاص�عض األ -3
 األشخاص  قلیل من -4

في األشهر الثالثة القادمة في   متاحاً  19-�وفیدإذا أص�ح لقاح  4-3
لقاح   الذین تعتقد أنهم یر�دون  فكم عدد ال�الغین تقر��اً  ،المجتمع

 ؟ والدهمأمن أجل  19-فیدكو 

 اآل�اءمعظم  -1
 أكثر من النصف - اآل�اء�عض  -2
 أقل من النصف  - اآل�اء�عض  -3
 اآل�اء قلیل من -4

في �ال السؤالین، انتقل إلى القسم " معظم األشخاص/معظم اآل�اء  -1" اخت�ارتم �ذا و . 3-4و 2-4سؤالین على ال اإلجا�ةتحقق من  أ4-4
 التالي. 

�ة لعدم رغ�ة هؤالء األشخاص في الحصول  ما األس�اب الرئ�س 4-4
 ؟19-�وفیدعلى لقاح 

 
 تر�د إضافة شيء آخر؟ هل 

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 19-كوفید�شأن اإلصا�ة �  �ساورهم القلقال  -1
 فعاالً  19-�وفیدما إذا �ان لقاح ین مكدتأغیر م -2
 19-اح �وفیدلجانب�ة للقاآلثار ا ح�الالقلق �ساورهم  -3
 19-كوفیدمن اإلصا�ة �   الذهاب إلى المرافق خوفاً  دون ر� ی ال  -4
 ألي لقاح  العامة أو المعارضة في اللقاح العامة عدم الثقة -5
 للقاح ا لحصول علىلذهاب من أجل ال جداً  ون مشغول -6
 ال�ف التك �شأن قلقون  -7
 أس�اب أخرى  -8
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 أصول المجتمع ومواطن ضعفه  -5 القسم

 .الجائحةفهم ��ف�ة تعامل المجتمع مع من أجل س�اق المجتمع الذي تعمل ف�ه أو تمثله  �شأنلقسم، سأطرح عل�ك أسئلة في هذا ا

 خ�ارات اإلجا�ة  السؤال  رقم ال

  19-لجائحة �وفید االقتصاديثر ن األأ رى �شكل عام، هل ت  5-1
 ؟�بیراً أم  أم معتدالً  على المجتمع �ان محدوداً 

 محدوداً  -1
 معتدالً  -2
 یراً كب  -3

والصحة والنظافة البیئ�ة  تتعلق األسئلة التال�ة �الم�ادرات التي تقودها الحكومة أو المجتمع �شأن الجوانب االجتماع�ة واالقتصاد�ة والتعل�م أ5-2
 المجتمع  على صعید نفذةالم

: خالل األشهر  ةبدیل[ص�اغة  19-�وفیدمنذ بدا�ة جائحة  5-2
�ادرات االجتماع�ة  ن المأ ترى الثالثة الماض�ة]، هل 

واالقتصاد�ة والتعل�م�ة قد زادت أم ظلت مستقرة أم  
 انخفضت؟ 

 

  الفترة الزمن�ة یتعین تكی�ف ف الخاص �كل بلد:�(التكی
 التنفیذ في البلد)  وتیرةمع  ما یتّفقحس�

 زادت  -1
 4-5انتقل إلى السؤال  – ظلت مستقرة -2
 4-5انتقل إلى السؤال  – انخفضت -3

 درات التي زادت في المجتمع؟ما هي أنواع الم�ا 5-3

 

 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 التحو�الت النقد�ة المقدمة من الحكومة أو الشر�ات أو األفراد  -1
 الجنسنوع نف القائم على إنشاء مالجئ لمنع الع -2
 هاوتوز�ع غذ�ةاألسالل أو قسائم  توفیر -3
 المجتمعي  التعل�متنفیذ  -4
 النظافة وتوز�عها  لوازمفیر تو  -5
)  للحجر الصحيلخاضعین المعزولین (ا إلى األشخاص دعمتقد�م ال -6

 أو الضعفاء (المسنین) 
 الضر�بي اإلعفاء حوافز -7
 ة واألقنعة دعم االبتكارات المحل�ة، مثل المكاتب واألسرّ  -8
 رى من الم�ادرات خأنواع أ -9

شهر  : خالل األةبدیل[ص�اغة  19-�وفیدمنذ بدا�ة جائحة  5-4
م�ادرات الصحة والنظافة  ن أ ترى الثالثة الماض�ة]، هل 

 زادت، أو ظلت مستقرة، أو انخفضت في المجتمع؟البیئ�ة قد 

  الفترة الزمن�ة یتعین تكی�ف ف الخاص �كل بلد:�(التكی
 التنفیذ في البلد)  وتیرة مع یّتفق ماحس�

 تحسنت /زادت -1
 انتقل إلى القسم التالي – ظلت مستقرة -2
 انتقل إلى القسم التالي - انخفضت -3

 المجتمع؟ما هي أنواع الم�ادرات التي زادت في  5-5

 

وعروض توض�ح�ة لغسل  أنشطة تعز�ز الصحة (مثل الر�اضة  -1
 الیدین) 

 تشج�ع التواصل و  �ةوالتثق�ف اإلعالم�ةمواد التوز�ع  -2
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 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 ضعفاءلمعزولین أو الدعم األشخاص ا -3
 الرعا�ة الصح�ة املین في مجال توفیر خدمات النقل للع -4
الضع�فة توفیر خدمات النقل لمقدمي الخدمات األساسیین أو الفئات  -5

 (مثل النساء الحوامل)
 ر أقنعة الوجه للفئات الضع�فة توفی  -6
 إنشاء مرافق غسل الیدین -7
رع صح�ة (التب لى الخدمات الع حصول الدعم المالي والمادي للتقد�م  -8

 واإلقراض) 
 توفیر الم�اه  -9

 الم�ادرات رى من خأنواع أ -10
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 العق�ات التي تحول دون تقد�م الخدمات المجتمع�ة  -6القسم 

 الرئ�سیین الذین �قدمون خدمات مجتمع�ة. إلى مقدمي المعلوماتهذا القسم فقط  وجهمالحظة: سی 

وتحدید الدعم اإلضافي الذي   19-�وفیدجائحة  خاللأداء مهامك  مواصلة تمكنك من �ة�ففهم �من أجل مجتمعي  يسأسأل اآلن عن تجر�تك �عامل صح

 قد تحتاجه. 

 خ�ارات اإلجا�ة  السؤال  الرقم 

  -3"  "، أو(مدفوع األجر) ةصح� ال�ة رعاال  في مجال مجتمعيعامل  -2" اإلجا�ة هي �ذا �انتو . 13-1تحقق من اإلجا�ة على السؤال  أ6-1
كن  ت  �ذا لمو "، انتقل إلى السؤال التالي. التوع�ة المجتمع�ةمدیر برنامج  -4"  (متطوع)"، أو ةصح� ال رعا�ة ال ال في مجمجتمعي عامل 
 انتقل إلى القسم التالي. كذلك، 

 نعم -1 ؟ 19-�شأن �وفید تعرفه ماهل تشعر �الثقة ف�  6-1
 ال -2

 4-6  ل إلى السؤالانتق -طر خ وجد ی ال  -1 في عملك؟ 19-كوفید�  شخص�اً  طر إصابتكخ مك�ف تق�  6-2
 4-6 السؤالانتقل إلى  -ضئیل -2
 عتدلم -3
 عال -4
 مرتفع جداً  -5

في   19-�كوفیدما الذي تعتقد أنه �عرضك لخطر اإلصا�ة  6-3
 عملك؟

 
 آخر؟  تر�د إضافة شيءهل 

 
 �صوت عاٍل. خ�ارات اإلجا�ةال تقرأ 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 األشخاص االتصال �العدید من  -1
 �اف�ة عدم وجود حما�ة  -2
 الصح�ة األساس�ة  يعمري أو ظروف -3
 ساعات العمل الطو�لة  -4
 استخدام المواصالت العامة للتنقل أو الق�ام بز�ارات منزل�ة -5
منع انتقال من أجل للم�ادئ التوجیه�ة  العام عدم ات�اع الجمهور -6

 العدوى 

  اً أو غال�  أح�اناً  ، أال تشعر�اً مجتمع �اً �صفتك عامًال صح 6-4
�الوصم من قبل أشخاص في المجتمع   أو ال تشعر أبداً 

 ؟19-إلیهم �وفید تنقل ك قدمن أن  �خافون 

 أبداً  -1
 أح�اناً  -2
 اً غال�  -3

، هل تشعر أنك تتلقى معظم الدعم الذي تحتاجه أو  حال�اً  6-5
�عضه أو القلیل منه ألداء عملك �شكل صح�ح، �ما في 

 ؟ 19- �كوفید ذلك عملك المعتاد والمرت�ط

 7- 6السؤال  انتقل إلى – معظم الدعم -1
 الدعم �عض -2
 من الدعم لقلیلا -3
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 ؟اً دعم الذي تحتاجه وال تتلقاه حال� ما هو ال 6-6
 

 آخر؟  تر�د إضافة شيءهل 
 

 �صوت عاٍل.  األجو�ةال تقرأ خ�ارات 

 المناس�ة.  األجو�ةد جم�ع حدّ و 

 س�اق البلد)  الخاصة �كل بلد: تكی�ف القائمة بناءً اإلجا�ة خ�ارات (
 ماديالدعم ال -1
 الحما�ة الشخص�ة  معدات -2
 اللوازم والسلع والمعدات األخرى لتقد�م الرعا�ة  -3
 19-�كوفید المتعلقة مسائلال �شأنالتدر�ب والمعلومات  -4
 التدر�ب والمعلومات األخرى  -5
 لالنق�  الخاص دعمال -6
 التأمین الصحي -7
 خرى أوجه دعم أ -8

 (سؤال خاص �البلد)  6-7
 

الثالثة  على توفیر الخدمات التال�ة في األشهر هل حافظت 
 الماض�ة، مقارنة بنفس األشهر الثالثة من العام الماضي؟ 

انخفضت  
 قلیال

عّلقت  أو    انخفضت
 �شكل �بیر

 لم تتغیر  زادت 

 ☐ ☐ ☐ ☐ �التمن�ع  خدمات التوع�ة 6-7-1

الناموس�ات حمالت الوقا�ة من المالر�ا، �ما في ذلك توز�ع  6-7-2
 المعالجة �مبیدات الحشرات 

☐ ☐ ☐ ☐ 

شطة التوع�ة �أمراض المناطق المدار�ة المهملة، �ما في أن  6-7-3
 لألدو�ة الجماعي التوز�عذلك 

☐ ☐ ☐ ☐ 

  األغذ�ةالدعم االجتماعي لمرضى السل (مثل حزم  6-7-4
 ومستلزمات النظافة) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐ ☐ ☐ ☐ الز�ارات المنزل�ة 6-7-5
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 المتا�عة ونتائج المقابلة على  موافقةال -7القسم 

 خ�ارات اإلجا�ة  السؤال  رقم ال

قد نرغب في التحدث معك مرة أخرى و على المقابلة.  اإلجا�ةعلى  رككأش 7-1
في المستقبل. هل لد�ك رقم أفضل �مكننا من خالله التواصل معك في حال  

 قمنا �المتا�عة معك؟

 نعم -1
 الحالي أفضل ال، هذا الرقم  -2

  ث؟ ما هو الرقم المحدّ  7-2

  لرقم مرة أخرى؟ اذ�ر هل �مكنك  7-3

 جر�تأُ  -1 .ل نت�جة المقابلةی سجت  7-4
 ت جلأُ  -2
 وُأجلت جزئ�اً  ُأجر�ت -3
 جزئ�اً  ُأجر�ت -4
   تفضرُ  -5
 أخرى أس�اب  -6
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 19-الخدمات الصح�ة في س�اق جائحة �وفید ةقدر  تقی�مات  مجموعة -1الملحق 

ل طارئة صح�ة عامة عالم�ة تشكّ   19-، أعلن المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ة (المنظمة) أن فاش�ة �وفید2020�انون الثاني/ینایر    30في  
-�وفید  القارات، وصف المدیر العام  شتى  عبرفي العدید من البلدان    19-انتشار حاالت اإلصا�ة �كوفیدتثیر قلقًا دول�ًا �موجب اللوائح الصح�ة الدول�ة. و�عد  

 تقی�مات جموعة  مواستجا�ة لهذه الحالة، تم إعداد  .  �ة الدول�ةاللوائح الصح�   المعن�ة، بناًء على مشورة لجنة الطوارئ  2020آذار/مارس    11�أنه جائحة في    91
وفي   على تلب�ة االحت�اجات الحال�ة والمستقبل�ةلمرافق الصح�ة  رة القدوالدقیق    دعم التقی�م السر�عمن أجل    19-الخدمات الصح�ة في س�اق جائحة �وفیدة  قدر 

�مكن  و  ،)1-1ألف  من مجموعتین من الوحدات (المدرجة في الجدول حزمةال ألف هذهتت و . 192-�وفید جائحةلة المراحل المختلف في جم�ع حاالت الطوارئ 
 :دون الوطني والوطني صعیدینعلى ال،  المرافق الصح�ة في اتالقرار اإلجراءات واتخاذ ف�ما یتعلق � ولو�ات األتحدید  في توج�ه عمل�ة استخدامها

 19-ى التدبیر العالجي لحاالت اإلصا�ة �مرض �وفید استعداد المستشف�ات وقدرتها عل -1

 19-لحاالت اإلصا�ة �مرض �وفیدوقدرتها على التدبیر العالجي   المرافق الصح�ة استعداد�مكن استخدام مجموعة الوحدات هذه في تقی�م 

 19-مواصلة تقد�م الخدمات الصح�ة األساس�ة في س�اق جائحة �وفید  -2

الخدمات الصح�ة األساس�ة. و�مكن استخدامها أ�ضًا   مواصلة تقد�م هذه في تقی�م قدرات المرافق الصح�ة على  �مكن استخدام مجموعة الوحدات  
 .19-�وفید جائحة خاللفي تقی�م احت�اجات المجتمع والحصول على الخدمات 

 �شكل متكرر. �مكن للبلدان اخت�ار تول�فات مختلفة من الوحدات وفقًا للس�اق والحاجة الستخدامها مرة واحدة أوو 

 الخدمات الصح�ةقدرة  تقی�م وحداتمجموعة   1-1الجدول ألف  

 الغرض الوحدة 

 19-�وفید اإلصا�ة �مرض استعداد المستشف�ات وقدرتها على التدبیر العالجي لحاالت

  19-التأهب لجائحة �وفیداإلجراءات ذات األولو�ة من أجل  تقی�م االستعداد العام للمستشف�ات، وتحدید مجموعة القائمة المرجع�ة السر�عة لتقی�م استعداد المستشف�ات
 واالستعداد واالستجا�ة لها 

- �وفید اإلصا�ة �مرض لحاالتالتدبیر العالجي  قدرات 
جات، وجاهز�ة اللقاحات،  الوالع وسائل التشخ�ص،: 19

 وغیرها من المنتجات الصح�ة 

الطوارئ، مع التر�یز على توافر  وقت الحالي وفي حاالت في ال 19-تقی�م قدرة المرافق الصح�ة على عالج مرض �وفید
وسائل التشخ�ص والعالجات وغیرها من المنتجات الصح�ة، �اإلضافة إلى جاهز�ة اللقاحات وتوافر األِسرَّة والسعة  

 المكان�ة

المعدات الطب�ة الحیو�ة المستخدمة في التدبیر العالجي  
 ردأداة الج - 19-لحاالت اإلصا�ة �مرض �وفید

المرافق، وتدابیر الشراء والتخط�ط المعن�ة �التدبیر العالجي  في ة تخص�ص المعدات الطب�ة الحیو�ة إلعادإجراء جرد 
 19-لحاالت اإلصا�ة �مرض �وفید

ضمان بیئة آمنة للمرضى والعاملین في مرافق الرعا�ة  
 19-الصح�ة المعن�ة �مرض �وفید

، والحفاظ  19-یث إتاحة التدبیر العالجي اآلمن لحاالت اإلصا�ة �مرض �وفیدمن ح  للمستشف�اتتقی�م القدرات اله�كل�ة 
 على تقد�م الخدمات األساس�ة، والتخط�ط للقدرة على تلب�ة االحت�اجات المفاجئة

الوقا�ة من العدوى ومكافحتها في مرافق الرعا�ة الصح�ة 
 19-لالستجا�ة لمرض �وفید

 19-ة من العدوى ومكافحتها من أجل االستجا�ة لمرض �وفیدلوقا�تقی�م قدرة المرافق الصح�ة على ا

 19-مواصلة تقد�م الخدمات الصح�ة األساس�ة في س�اق جائحة �وفید

مواصلة تقد�م الخدمات الصح�ة األساس�ة: أداة تقی�م  
 المرافق 

 19-فید�و  جائحةخالل  تقی�م قدرة المرافق الصح�ة على الحفاظ على توفیر الخدمات الصح�ة األساس�ة 

في  19-اإلصا�ة �عدوى �وفید ، وعدد حاالت ا، ومعدل غ�ابها، ومدى توافرهجائحةال خالل تقی�م قدرات القوى العاملة 
 على الدعم والتدر�ب ا، ومدى حصولهاصفوفه

: أداة تقی�م  هاتوطل� المجتمع وتصوراتهاحت�اجات 
 مجتمع�ة 

 19-الحصول على الرعا�ة خالل جائحة �وفید� یتعلق ف�مااحت�اجات المجتمع وتصوراته  مسح سر�ع �شأنإجراء  

 
 

2 Suite of health service capacity assessments in the context of the COVID-19 pandemic [website]. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services, accessed 12 January 2021). 
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https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services


 

23 
 

 

 ت�ادل الب�انات  -2الملحق 

في الدول األعضاء خارج س�اق الطوارئ الصح�ة    (المنظمة)  س�اسة استخدام وت�ادل الب�انات التي تجمعها منظمة الصحة العالم�ة

 العموم�ة 

عموم�ة وتحظى فوائد ت�ادلها �اعتراف واسع، ومن بینها فوائد علم�ة وصح�ة عموم�ة.   ُتشكل الب�انات األساس لسالمة جم�ع ما ُیتخذ من إجراءات صح�ة

 ك، �ما فیها، على سبیل المثال ال الحصر، ب�انات الترصد والب�انات الو�ائ�ة. وفي هذا الصدد، توّد المنظمة تعز�ز ت�ادل الب�انات الصح�ة، متى أمكن ذل

ب�انات إلى   ا بتقد�مهفي بلدك،    وزارة الصحةت�ادل المعلومات ونشرها �موجب الصكوك الملزمة قانونًا، فإن  و�هذا الخصوص، ومع عدم اإلخالل �أحكام  

التي تستهدف حما�ة �ما فیها قوانین حما�ة الب�انات  نظمة بها ُجمعت وفقًا للقوانین الوطن�ة المعمول بها،  الُمزمع تزو�د المتؤ�د أن جم�ع الب�انات    ،المنظمة

 ت األشخاص الذین �مكن تحدید هو�اتهم؛ سر�ة ب�انا

 :على النحو الواجب كاسم بلدرهنًا بدوام تنفیذ تدابیر تضمن االستخدام األخالقي والمأمون للب�انات، و�دوام ذ�ر  �حق للمنظمة، هأن على توافق و 

ن أي محّددات للهو�ة الشخص�ة ف�ما یلي بـ "الب�انات")،  نشر الب�انات، مجّردة من أي محّددات للهو�ة الشخص�ة (وُ�شار إلى هذه الب�انات المجّردة م  •

بناًء على طلبها (ما المهتمة  الب�انات لجم�ع األطراف  المنظمة لم    و�تاحة هذه  تنشرها �عد) شر�طة استخدامها لألغر دامت  اض تنشرها، أو لم 

 ام لسلطة المنظمة)؛ غیر الر�ح�ة (على أن �ظل نشرها خاضعًا على الدو و  الصح�ة العموم�ة غیر التجار�ة

 ًا لس�اساتها وممارساتها. استخدام الب�انات، وتجم�عها، و�جمالها، وتقی�مها، وتحلیلها، ونشر وتعم�م نتائج تحلیلها، مقترنًة �أعمال المنظمة ووفق •

وائح المنظمة �شأن التسم�ات لعام لو �استثناء حاالت اقتضاء ت�ادل الب�انات ونشرها �موجب الصكوك الملزمة قانونًا (اللوائح الصح�ة الدول�ة،   •

، على أن �حدد المنظمة  بذلك إلى(�عض) ما سبق ف�ما �خص �عض الب�انات، �إرسال إخطار  رفض    لوزارة الصحة في بلدك، إلخ)، �جوز  1967

د أس�   . اب الرفضهذا اإلخطار بوضوح الب�انات المعن�ة و�شیر بوضوح إلى نطاق الرفض (�النس�ة إلى ما سبق)، وعلى أن ُتحدَّ


	شكر وتقدير
	مقدمة
	السياق
	أهداف هذه الأداة

	القسم 1- التعريف والموافقة المستنيرة
	القسم 2- الحاجة إلى الخدمات الصحية الأساسية واستخدامها في المجتمعات
	القسم 3- العقبات التي تقف أمام الحصول على الخدمات الصحية الأساسية في المجتمعات
	القسم 4- المواقف تجاه لقاح كوفيد-19
	القسم 5- أصول المجتمع ومواطن ضعفه
	القسم 6- العقبات التي تحول دون تقديم الخدمات المجتمعية
	القسم 7- الموافقة على المتابعة ونتائج المقابلة
	المراجع
	الملحق 1- مجموعة تقييمات قدرة الخدمات الصحية في سياق جائحة كوفيد-19
	الملحق 2- تبادل البيانات

