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رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا

م القائمىىىىىة المرجعيىىىىىة المجممعىىىىىة لتصطىىىىىيط وتنفيىىىىىذ مركىىىىىز عمليىىىىىات الطىىىىىوارئ 9لملحىىىىىق ا
  الصحية العمومية

تعنىىي مّن جميىىح المىىوار  الما يىىة والبشىىرية المالكىىة للمعىىارف والمهىىارات والقىى رات متىىوفرة  هىىي   القىى رة فىىي هىىذ  القائمىىة المرجعيىىة  
 ااجرائية الضرورية.والصالحيات الالزمة لر   ال يا ات وكذل  التعليمات 

اإلرشادات ال اصة بت طيط مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
التعليتاتالصالحيات التانونية

1 حص  مركز عمليات الطوارئ عل  الصالحيات القانونية الالزمة 
 مك ت الحكومة التزامها ب ع  المركز 
  وطنية محتملةتصنمف حاالت الطوارئ الصحية العمومية بننها كوارل

2  تىىى  تح يىىى  وا  ىىىرار آليىىىة التعىىىاون بىىىين وزارة الصىىىحة والمنظمىىىة الوطنيىىىة ا ارة الكىىىوارل
و ىىائر الىىوزارات والوكىىاالت والقطاعىىات ذات الصىىلة مثنىىاء حىىاالت الطىىوارئ الصىىحية 

العمومية
3  وافقت الحكومة والشىركاء ومصىحا  المصىلحة على  واليىة ونطىاق القىرارات والعمليىات

صة بالمركزالصا
فرير السياسات

4  منشىى  فريىىق لل يا ىىات مىىن مجىى  تقىى ي  اارشىىا ات بشىىنن ال يا ىىات لمركىىز عمليىىات
الطوارئ

اللجنة التوجيهية
5  نشىاء مركىىز منشىئت لجنىة توجيهيىىة م لفىة مىن مصىىحا  المصىلحة مىن مجىى  تصطىيط وا 

 عمليات الطوارئ
6لناجمة عنها وراتبت ح   الولويةحا  ت الصطار وجوان  الضعف والمصاطر ا
7واضعت مه اف المركز الرئي ية
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وبمقتضىىى  هىىىذا التىىىرصيا يجىىىوز من تن ىىىصوا المصىىىنف وتعيىىى وا توزيعىىىج وتحىىىورو  ليغىىىراض غيىىىر التجاريىىىة  وذلىىى  شىىىريطة من يىىىت  ا تبىىىا  
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وار ة في هذا المصىنف ومن ىوبة إلى  طىرف ثالىل  مثى  الجى او  مو الشىكا   إذا كنت  ترغبون في إعا ة ا تص ا  موا  مواد الطرف الثالث.

مو الصور فإنك  تتحملون م  ولية تح ي  ما إذا كان يلىز  الحصىو  على  إذن اعىا ة اال ىتص ا  هىذ  م  ال  وعىن الحصىو  على  ااذن مىن 
 نتها  م  عنصر يملكج طرف ثالل في المصنف.صاح  حقوق الم لف. ويتحم  الم تص   وح   مية مصاطر لح ول مطالبات نتيجة ا

 
 م  رم  كىان عىن ضمنا  تعبر    الفيج  وطريقة عرض الموا  الوار ة المطبوإل افي هذالم تعملة الت ميات  بيانات عامة إل الء المسؤولية.

ا مو بشىنن تح يى  حى و ها مو مو م ينىة مو منطقىة مو ل ىلطات م  منهى مرضبشنن الوضح القىانوني ل  بلى  مو  (WHO)المنظمة  من جان 
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 الملكية بالحرف اال تهاللية  في النا اانكليز (.
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