
شروط االستخدام وسياسة الخصوصية 


تاريخ النشر: 


معاني الكلمات التالية في النص:

الــتطبيق:  تــطبيق (مــنيع) ملــكافــحة جــائــحة كــورونــا املــطّور مــن قــبل مجــموعــة مــن املــطوريــن الفلســطينيني مــن 

القطاع العام والخاص. 

الـنظام: هـو الـنظام املـحوسـب عـلى صـفحة ويـب مـؤمـنة ومـشفرة يـقوم بـها املـسؤول بتحـديـد املـصابـني بـمرض 

كوفيد-١٩ ليتم اعالم املخالطني. 

الـوزارة: وزارة الـصحة الفلسـطينية - رام اهلل، وهـي الـجهة املـسوؤلـة عـن الـتطبيق أو مـن يـمثلها مـن مـوظـفني 

ومقدمي خدمات تتعلق بعمل التطبيق. 


املستخدم: الشخص الذي قام بتنزيل التطبيق على جهازه املحمول وقام باستخدامه سواء ذكر أو أنثى.   

ســــليم:  الــــشخص الــــغير مــــصاب بــــفايــــروس كــــورونــــا املســــبب ملــــمرض كــــوفــــيد-١٩ حســــب فــــحص مــــختبرات 

الوزارة أو بشكل افتراضي

مــــصاب: الــــشخص املــــصاب بــــفايــــروس كــــورونــــا املســــبب ملــــمرض كــــوفــــيد-١٩ وفــــقا لــــتقاريــــر مــــختبرات وزراة 

الصحة او التقارير املعتمدة االخرى

مـــخالـــط: الـــشخص الـــذي كـــان بـــالـــقرب مـــن شـــخص مـــصاب بـــشكل قـــد يـــعرضـــه لـــالصـــابـــة بـــفايـــروس كـــورونـــا 

املسبب ملمرض كوفيد-١٩. 

املـسؤول: شـخص ضـمن طـاقـم الـطب الـوقـائـي املـتخصص بـتتبع حـاالت االصـابـة بـمرض كـوفـيد-١٩ سـواء 
ذكــر او انــثى تــوكــله وزارة الــصحة بــالــقيام بــتسجيل حــاالت االصــابــة بــاملــرض لــيتم كــشف شجــرة املــخالــطني 


على النظام واعالمهم من خالل اشعارات على اجهزتهم الخلوية. 

عــند املــوافــقة بتحــديــد ” أوافــق ” عــلى اســتخدام الــتطبيق بــعد ادخــال الــبيانــات الــالزمــة فــإن املســتخدم يــعي 

ويفهم شروط االستخدام وسياسة الخصوصية التالي ذكرها بناء على التعريفات السابقة. 


شروط االستخدام: 

يــجب اســتخدام الــتطبيق بــما ال يــخالــف الــقانــون، يــجب عــدم اســاءة اســتخدام الــتطبيق بــاي شــكل مــن •

االشكال. 



عــدم االمــتثال لشــروط االســتخدام أو بــعضها يــعطي الــحق لــلوزارة أو أي جــهة مــسؤولــة بــشكل قــانــونــي  •
فـي فلسـطني بـازالـة املسـتخدم مـن سجـل املسـتخدمـني املسجـلني أو تـقييد اسـتخدامـه لـلتطبيق أو اتـخاذ 


اجراء قانوني بحقه تبعا ملا تقتضيه املخالفة القانونية. 

الــوزارة والــجهات واالشــخاص املــشغلني واملــطوريــن لــلتطبيق غــير مــسؤولــني عــن اي اضــرار او خــسائــر •
مـباشـرة او غـير مـباشـرة قـد تـنتج بسـبب اسـتخدام الـتطبيق او عـدم الـقدرة عـلى اسـتخدامـه بـغير الـشكل 

املـــــخصص الســـــتخدامـــــه او لـــــسوء االتـــــصال بـــــاالنـــــترنـــــت او خـــــلل فـــــي الـــــنظام الـــــخاص بـــــالـــــتطبيق، هـــــذا 


التطبيق ليس بديال عن اتباع التعليمات الخاصة بجائحة كورونا وال يُغني عنها. 

تـم أنـتاج الـتطبيق فـي وقـت قـياسـي وتـحت ظـروف اسـتثنائـية صـعبة عـلى جـميع االصـعدة، لـذلـك ال تـكفل •

الـوزارة سـير عـمل الـتطبيق دائـما اال انـه قـيد املـتابـعة والـصيانـة طـوال الـوقـت، ويـمكن للمسـتخدم الـتبليغ 

عن اي اقتراحات او اخطاء عبر الرابط املخصص على التطبيق. 

يتحـمل املسـتخدم املـسؤولـية الـقانـونـية فـي حـال ادخـال بـيانـات غـير صـحيحة او مـشوهـة او لـشخص غـير •

املسـتخدم الـفعلي لـلتطبيق، الن ذلـك يـؤدي الـى تـزويـد مسـتخدمـني اصـيلني بـاشـعارات قـد تـكون خـاطـئة 


ويؤثر على عمل الطواقم الطبية لحصر املخالطني.  

يـــحق لـــلوزارة بـــشكل حـــصري عـــمل اي تـــغيير عـــلى الـــتطبيق او شـــروط االســـتخدام او الـــخصوصـــية بـــما •


يتناسب مع الحاجة ويتم اعالم املستخدمني باي تغيير. 

•
يمنع استخدام التطيبق الي غرض تجاري او دعائي باي شكل من االشكال. 

يــمنع اســتخدام مــحتوى الــتطبيق و شــعاره واي مــتعلقات بــه لــغير الــغرض املــنصوص عــليه ســابــقا وهــو •

حماية املستخدم وعائلته من خالل اعالمه في حال خالط مستخدما مصابا. 


كيفية عمل التطبيق وسياسة الخصوصية: 

يــقوم الــتطبيق بــعد تــنزيــله مــن املســتخدم عــلى جــهازه املحــمول بــتسجيل بــيانــاتــه املــدخــلة والــتي يــسمح •
املســــتخدم لــــلتطبيق بــــالــــوصــــول الــــيها ( االســــم، رقــــم الــــهويــــة الــــشخصية، رقــــم الــــهاتــــف املحــــمول،  هــــويــــة 

الــهاتــف املحــمول ، مــوقــعه الــجغرافــي فــقط عــند الــتاكــد ان كــان مــخالــطا، وحــالــته الــصحية والــتي تــكون 

بــــشكل افــــتراضــــي ” ســــليم ”)  عــــلى ســــيرفــــرات مــــؤمّــــنة ومــــشفرة تــــقوم الــــوزارة بــــاســــتخدامــــها الغــــراض 


التطبيق فقط ال غير واملتمثلة بكشف شجرة املخالطني ملصاب واعالمهم. 

عـندمـا يـصاب أحـد املسـتخدمـني  ـ ال قـدر اهلل ـ يـقوم املـسؤول بـتغيير حـالـة املسـتخدم املـصاب مـن سـليم •

أو مـخالـط إلـى مـصاب مـن خـالل ادخـال رقـم هـويـة الـشخص املـصاب، يـقوم الـنظام تـلقائـيا بـاعـالم جـميع 



املــــخالــــطني لهــــذا املــــصاب عــــبر اشــــعارهــــم عــــبر الــــتطبيق عــــلى هــــواتــــفهم املحــــمولــــة بــــتواريــــخ الــــلقاء بهــــذا 

املـصاب دون مـعرفـة اي مـعلومـة شـخصية عـنه، و يتحـدد املسـتخدم بـانـه مـخالـط فـي حـال كـان الـلقاء تـم 


في احد ال 14 يوما املاضية من تاريخ تسجيل االصابة.

 تـــغيّر حـــالـــة املســـتخدم مـــن ســـليم الـــى مـــخالـــط يـــلزمـــه ذلـــك بـــتوخـــي الحـــذر مـــن مـــخالـــطة عـــائـــلته او اي •

شخص اخر حتى يقوم بالفحص والتاكد من عدم اصابته ان شاء اهلل. 

يسـتخدم الـتطبيق تـكنولـوجـيا GPS و Bluetooth  واالنـترنـت لـتسجيل املـخالـطة بـني املسـتخدمـني عـلى •

الــهاتــف املحــمول  الــخاص بــاملســتخدم فــقط، ويــتم رفــع هــذه الــبيانــات عــند الــحاجــة لــلتأكــد مــن مــخالــطة 

مـصابـني، وال يـمكن بـاي حـال مـن االحـوال رؤيـة املـسؤول لـبيانـات املـخالـطني دون تـاكـيد اصـابـة مسـتخدم 

مــخالــط لــهم ـ ال قــدر اهلل ـ, حــيث أن الــبيانــات مــشفرة ضــمن الــنظام وال يــمكن حــتى ملــتسضيف الــنظام 


من رؤية البيانات الشخصية للمستخدمني او اماكن تواجدهم. 

يـــطلب الـــتطبيق االذن الســـتخدام تـــكنولـــوجـــيا GPS و Bluetooth وال يـــمكن االســـتفادة مـــن الـــتطبيق •
بــفعالــية دون تــفعيل الــخاصــيتني مــعا. وقــد قــام فــريــق الــتطويــر بــمراعــاة اســتخدام الــتطبيق القــل قــدر مــن 


الطاقة عند استخدامهم. 

خـــصوصـــية املســـتخدمـــني هـــي اقـــصى اولـــويـــات الـــوزارة وطـــاقـــمها لـــكن الـــنموذج االكـــثر فـــعالـــية ملـــكافـــحة •

الـوبـاء يـتضمن تـدخـال مـركـزيـا ، ومـع ذلـك يـمكن للمسـتخدم فـي اي وقـت طـلب اي تـوضـيح تـقني او فـني 

للتاكد من سالمة وامن بياناته ومعلوماته. 

الــضغط الــناتــج عــن اســتخدام الــتطبيق قــد يــؤدي الــى تــاخــره بــاســتجالب الــبيانــات، الفــضل اســتخدام •

 3G او مــــن خــــالل Wi-Fi مــــمكن يــــجب ان يــــبقي املســــتخدم االتــــصال بشــــبكة االنــــترنــــت مــــن خــــالل ال

الطول فترة ممكنة.


                  نتمنى السالمة والصحة والعافية لجميع املواطنني
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