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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 
 التعليتات الصالحيات 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
 

6  لناجمة عنها وراتبت ح   الولويةحا  ت الصطار وجوان  الضعف والمصاطر ا  
7  واضعت مه اف المركز الرئي ية  

 الت طيط 
8   الصطار  وتتص ت للمصاطر ذات الولويةواضىىىىعت واعتامىىىى ت صطىىىىة وطنيىىىىة ا ارة الطىىىىوارئ الصىىىىحية العموميىىىىة تشىىىىم  جميىىىىح 

  

 

9  واضعت صطة اال تجابة للطوارئ الصاصة بقطاإل الصحة موضح التطبيق  
10   صطط اال تجابة بالتفصىي  ال وار والم ى وليات المنوطىة بىوزارة الصىحة و ىائر تبين

وكىىىىاالت اال ىىىىتجابة والقطاعىىىىات والواليىىىىات القضىىىىائية فىىىىي مصتلىىىىف الم ىىىىتويات فىىىىي 
المنظمة المعنية باال تجابة  بما في ذل  منظمىات القطىاإل الصىاا والمنظمىات غيىر 

 الحكومية.

 

11  لمت رجىىة لال ىىتجابة  والمىىوار  الالزمىىة فىىي كىى  توضىىا صطىىط اال ىىتجابة الم ىىتويات ا
 م توت منها  وااجراءات التي تاتصذ للحصو  عل  موار  إضافية

 

12  تبين صطط اال تجابة بالتفصي  متطلبات ااصطار وااباله والمشاركة والتن يق  
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 تحتو  صطط اال تجابة عل  معلومات عن المصتبرات  ومنهام 13
  معلومات االتصا 
 ومماكنهىا  و ىاعات العمى  فيهىا   -مث  م ىتوت المىن البيولىوجي  -المصتبرات  منواإل

 ومعلومات االتصا  بها  والصالت الرابطة بنظ  الترص  التابعة لوزارة الصحة
 منواإل العينات المصتبرة 
 منواإل االصتبارات المق ممة 
   العهىى ة إجىىراءات التشىىغي  الموحىى ة لجمىىح العينىىات وتغليفهىىا وشىىحنها وضىىمان ت ل ىى

 الصاا بها.

 

تحتو  صطط اال تجابة عل  معلومات موثقة عن بعض الماكن الهامة  ومعلومات  14
 االتصا  بها  ومعلومات عن ا تجابتها للطوارئ  وهيم

  الم تشفيات والعيا ات ومراكز العال 
  نقاط ال صو 
 الصي ليات 
  المنظمات غير الحكومية في البال 
 وح ات الصحة العمومية 
 الص مات االجتماعيةمكات   
 مراكز اايواء 
 الوكاالت الحكومية الشريكة 
  مركىىىز االتصىىىا  المعنىىىي بىىىاللوائا الصىىىحية ال وليىىىة ونقطىىىة االتصىىىا  التابعىىىة لمنظمىىىة

 لمعنية باللوائا الصحية ال وليةالصحة العالمية وا
 مراكز عمليات الطوارئ  ون الوطنية الصرت مو مركز التن يق الوطني 

 

15  طىىىط اال ىىىتجابة إجىىىراءات التشىىىغي  الموحىىى ة الصاصىىىة بعمليىىىات التن ىىىيق مىىىح تحىىى   ص
  لطات إنفاذ القانون ووكاالت المن الوطني.

 

 تنفيذ مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية 
16   يوجىى  هيكىى  تشىىغيلي واضىىا  ىىائ  علىى  نظىىا  إ ارة الحىىوا ل ويضىى  الوظىىائف التاليىىةم

( الشىىى ون الماليىىىة 5 ىىىتيات   ي( اللوج4التصطىىىيط    (3( العمليىىىات   2( اا ارة   1 
 واا ارية

  يتىىىوفر موظفىىىون  مىىى رمبون علىىى  إ ارة اال ىىىتجابة للطىىىوارئ ومنشىىىطة ومهىىى اف الصىىىحة
العموميىىىىة الحا ىىىىمة ل اء المهمىىىىة  لشىىىىغ  ال وار الرئي ىىىىية فىىىىي المركىىىىز فىىىىي جميىىىىح 

 الو ات
 وا لتوج   ائمة بن ماء المرشحين المقبولين ل ور م ير الح 
 ت  تعيين م ير المرفق 
 ت  تعيين م ير المعلومات 

 

 يمل  المركز الق رة عل م 17
 إع ا  إنذارات الصحة العمومية 
  إجىىىراء عمليىىىات ترصىىى  لمنترنىىىت لكشىىىف وتصىىىحيا الشىىىائعات  ومصىىىاوف الجمهىىىور

 ومجموعات المصالا  والتضلي  ااعالمي

 

18  ك  منا ى  لى ع  متطلبىات ااصطىار ماع ت البن  التحتيىة والموظفىون وااجىراءات بشى
(  الترصىى   والكشىىف  واابىىاله  ومركىىز 2005الىىوار ة فىىي اللىىوائا الصىىحية ال وليىىة  

 االتصا  المعني باللوائا(
 يمل  المركز الق رة عل  تكوين وتقا   صورة تشغيلية مشتركة 
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19  وتصىىزين   ىىتية الصاصىىة بشىىراءييملىى  المركىىز القىى رة علىى  توجيىىج و عىى  العمليىىات اللوج
ونقىىىىىى  وت ىىىىىىلي  معىىىىىى ات الحمايىىىىىىة الشصصىىىىىىية  والمعىىىىىى ات الطبيىىىىىىة  والم تحضىىىىىىرات 
الصىىىىي النية  ولىىىىواز  المصتبىىىىرات والم ىىىىتلزمات الطبيىىىىة للتىىىى ابير المضىىىىا ة مىىىىن مجىىىى  

 اال تجابة للطوارئ الصحية العمومية في البال 

 

20  مو الفر ىىىة(  ىىىتي والتشىىىغيلي للفريىىىق  ييملىىى  المركىىىز القىىى رة علىىى  تىىىوفير الىىى ع  اللوج
 وحماية صحة و المة الفر ة المنتشرة

 

21    صيغت ال يا ات اا ارية الالزمة ل ع  عمليات التعا   والتعيين والشراء وا  ارة مموا
 المانحين في حاالت الطوارئ.

 

  المكونات األساسية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية 

  ال طط واإلجراءات 

22  لصاصة بالمركز  صطة مركز عمليات الطوارئ  ومفهو  العمليات(ما رت الصطط ا  
 الكتي  الصاا بموظفي المركز ما يليم تتضمن الصطة/ 23

 مفهو  العمليات 
 صريطة لمحطات العم  والغرف ومصزونات المع ات 
 متطلبات تعيين الموظفين الروتينيين 
 إجراءات التشغي  الموح ة 
 ح البيانىات واابىاله وعقى  الجل ىات ااعالميىة ومىا اال تمارات والنماذ  الصاصة بجم

 إل  ذل 
 عمليات إ ارة الوثائق وال جالت 
 وصف ال وار ومعينات العم  للموا ح الوظيفية في المركز 
 م تويات وعتبات اال تجابة 
  جراءات التفعي  والتحجي  واايقاف  عتبات وا 
 معلومات االتصا  بكبار م  ولي المركز وموظفيج 
  الت ااصطىىىار والتبليىىى  المعقىىىو ة مىىىح الوكالىىىة المضىىىيفة ومنظمىىىات اال ىىىتجابة بروتوكىىىو

  والوكاالت الشريكة.

 

24    تتىىىوفر ااجىىىراءات والمعىىى ات الالزمىىىة ا امىىىة وتعزيىىىز التواصىىى  بىىىين مركىىىز االتصىىىا
المعنىي بىىاللوائا الصىىحية ال وليىة ومكاتىى  منظمىىة الصىحة العالميىىة اا ليميىىة ومكاتىى  

 مقرها الرئي ي

 

25   ماعة ت مالحق تتعلق باال تجابة لصطار مح  ة  ح   اال تضاء  من مج  مواجهة
الته يىىىىى ات الكيميائيىىىىىة مو ااشىىىىىعاعية مو المرتبطىىىىىة بىىىىىالمراض الماع يىىىىىة مو ب ىىىىىالمة 

 الغذية والميا .

 

26   القا مين من واليات  ضائية مصرت بالعم  في البال  للمهنيين الصحيينواضىىىعت ااجىىىراءات الصاصىىىة بمىىىنا شىىىها ات االعتمىىىا  والتىىىراصيا الالزمىىىة لل ىىىماح 
 

توج  ل ت المركز صطة ال تمرارية العما   صطة ال تمرارية العمليات( وتتضمن ما  27
 يليم
 الوظائف ذات الولوية التي ينبغي الحفاظ عليها 
  الموظفين الرئي يين الذين ال يمكن تنفيذ الصطة ب ونه 
 ة للمركز وصطط تغيير المو حالموا ح الب يلة/االحتياطي 
 جراءات إ ارة البيانات  ال جالت وا 
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 العمليات المطلوبة لتعزيز االتصاالت الصارجية الحا مة 
 إجراءات التفعي  وااصطار واايقاف  

توج  ل ت المركز صطة اتصاالت اعال  الجمهور وتحذير  في حاالت الطوارئ   28
 وت تعرض هذ  الصطة ما يليم

 ل اعيىىىة إلىىى  إصىىى ار المعلومىىىات لعامىىىة الجمهىىىور مو لشىىىريحة محىىى  ة مىىىن الم ىىىببات ا
 الجمهور

 نماذ  الر ائ  التي تابل في حالة الته ي ات ذات الولوية 
 م وار وم  وليات موظفي االتصاالت 
 إجراءات صياغة وا  رار الر ائ  الج ي ة 
 ىىىىابات إجىىىىراءات التبليىىىى  عىىىىن المصىىىىاطر مىىىىن صىىىىال  و ىىىىائ  ااعىىىىال  التقلي يىىىىة  والح 

 الر مية في و ائ  التواص  االجتماعي  والمو ح االكتروني للوكالة
   العملية التي تصاه من صاللها ر ائ  منا بة لغويا  وثقافيا 
 .لطات االعتما  الم  ولة عن إ رار الر ائ  الصارجية  

 

29   توضىىىىىا صطىىىىىط اايقىىىىىاف والت ىىىىىريا إجىىىىىراءات ااصطىىىىىار  وااغىىىىىالق  وا ىىىىىتصالا
عا ة الموظفين واام ا ات إل  الم توياالمعلومات  و  ت التىي كىانوا ا  ارة ال جالت  وا 

 مو إل  م واره  العا ية.عليها  ب  الحوا ل 

 

  الُبنى التحتية المادية 
30  يتوفر مرفق منا   ليكون مركزا  لعمليات الطوارئ الصحية العمومية 

  ئ مالئىى  وجىىاهز يمكىىن تحويىى  مرفىىق متعىى   اال ىىتص امات إلىى  مركىىز عمليىىات طىىوار
 للتشغي  في غضون  اعة واح ة

 ت  الحصو  عل  مرفق منا   إال منج ل  يجهمز بع  لتشغيلج كمركز عمليات طوارئ 

 

31   ي توفي المركىز متطلبىات الوصىو  ال ىه  وتحقيىق المىن وال ىالمة الهيكليىة ومقاومىة
 الصطار الطبيعية والصرت التي ي ببها اان ان

 ىىىاحة كافيىىىة لجميىىىح وظائفىىىج المتو عىىىة  واالجتماعىىىات الصاصىىىة  تتىىىوفر فىىىي المركىىىز م 
والموظفين المصتصين بمواجهة االحتياجات المفاجئة  واالتصاالت المنمونة  ومع ات 

 تكنولوجيا المعلومات  وموظفي ال ع 
  يملىىىى  المركىىىىز إمكانىىىىىات  ىىىىمعية وبصىىىىىرية لعىىىىرض المعلومىىىىىات التشىىىىغيلية وال ىىىىىيا ية

 وتصضح هذ  اامكانات لالصتبار والصيانةوالمتعلقة بوضح الح ال  

 

 يوج  ل ت مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ما يليم 32
  إم ا ات كافية من الميا  الصالحة للشر  وكميات كافية من الميا  لتلبية االحتياجات

 ااصحاحية
 زالة النفايات  ص مات الصيانة الهيكلية والحرا ة وا 
  ِّ حجمها ال تيعا  ااشغا  المتو حمراحيض ومرافق إصحاح عا   
 الكمية المعتم ة من م تلزمات اا عافات الولية 
 /مو مع ات معتم ة اصما  الحرائق نظا  و 
  صطة اجالء الموظفين 
 ت ابير ممنية لمرا بة ال صو  إل  المركز 
 مو ح احتياطي يمكن تفعيلج إذا صار المو ح ال ا ي غير  اب  لل فاإل عنج 
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 ى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالُبن 
33   ى  عليهىا البرمجيىات يوج  في المركز ع   كاف من محطىات العمى  الحا ىوبية وماحمم

 التطبيقية الضرورية التي صضعت لالصتبار
 

34  تصضح الصوا   والنا خ االحتياطية  بتطبيقاتها المطلوبة  للصيانة واالصتبار الروتيني  
35  مو  ابلة للتشغي  البيني كافية ومصتَبرة لك  محطىة  االت ال لكية هاتفية و/توج  اتص

  عم  وك  م احة مصصصة لالجتماعات  وكذل   طح الغيار الالزمة لها.
 

36   تتىىوفر معىى ات مصتَبىىرة اجىىراء المىى تمرات عبىىر اانترنىىت مو المىى تمرات الفي يويىىة فىىي
  غرفة اجتماعات صاصة.

 

37  ت نا ىصة ومجهىزة فىاك  وما ىحات ضىوئية كافيىة  وتاصىان جميىح توج  طابعات وآال
 هذ  الجهزة وتعم  بكفاءة.

 

38   تتىىوفر كميىىة كافيىىة مىىن الكهربىىاء  وتشىىم  وحىى ات القىى رة االحتياطيىىة  مثىى  المولىى ات
 والو و   ووح ات اام ا  المتواص  بالطا ة لتصزين البيانات الهامة ومعالجتها(

 

39  ا  للت فئىىة والتهويىىة وتكييىىف الهىىواء منا ىى  للحفىىاظ علىى  راحىىة يوجىى  فىىي المرفىىق نظىى
 شاغلي المكان وعل  برو ة مع ات تكنولوجيا المعلومات.

 

  ُنظم المعلومات ومعايير البيانات 
تتىىوفر لىىى ت المركىىز القىىى رة علىىى  تلّقىىي وتحليىىى  وعىىرض وتبليىىى  وتبىىىا   التقىىارير التىىىي تفيىىى   40

 حية والوار ة منمبظهور ممراض غير عا ية وحاالت ص
 مق مي ومرافق الرعاية الصحية بالقطاعين العا  والصاا 
 المكات  والوح ات  ون الوطنية 
 المصا ر المعنية بالصحة البيطرية والحيوانية 
  نقاط ال صو 
 المنظمات غير الحكومية 
 الحكومات الوطنية والوكاالت ال ولية الصرت 
 معيةشاع  وفروإل الحكومة الصرت والمصا ر المجت 

 

41   يمل  المركز الق رة عل  جمح ومعالجة وتبىا   البيانىات المي انيىة الصاصىة بالتحريىات
( تلّقىىىىي وتجميىىىىح وتحليىىىى  البيانىىىىات 1الوبائيىىىىة وغيرهىىىىا مىىىىن التحريىىىىات  بمىىىىا يشىىىىم   

عىىى ا  التقىىىارير فىىىي الو ىىىت  المي انيىىىة  و  ( العىىىرض البصىىىر  للمعلومىىىات الوبائيىىىة وا 
 مج  تبا لها مح الشركاء وصنح القرارات(المنا   وفق ن ق موح  من 

 

42   يوج  رابط بين المركز وهيك  وطني لمعلومات الترص   من مج  رص  المصاطر ذات
 الولوية واال تجابة لها

 

 تتوفر ل ت مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية الق رة عل م 43
 الفاشيات والح التلّقي وتبا   بيانات مصتبرات الصحة العمومية المتعلقة ب 
  صىىى ار وتبىىىا   معلومىىىات الترصىىى  المتكامىىى  المحتويىىىة علىىى  النتىىىائج الوبائيىىىة تلّقىىىي وا 

 والنتائج المصتبرية عل  الم تويين الفر   والمجممح
  تىىىىوفير الىىىى ع  فىىىىي مجىىىىا  تحليىىىى  البيانىىىىات ليحىىىى ال الصىىىىرت ذات الهميىىىىة للصىىىىحة

 العمومية  مث  التجمعات الجماهيرية(
 ومىىىات الجغرافيىىىة المكانيىىىة مثىىى  الصىىىرائط وغيرهىىىا مىىىن الصىىىور البصىىىرية إصىىى ار المعل

 المنصوذة من مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة
  التنكىىى  مىىىن حالىىىة المىىىوار  مو الجهىىىات الشىىىريكة الرئي ىىىية الصارجيىىىة وتىىىوفير معلومىىىات

ّرة في الم تشفيات  ومراكز العال   والمصتبرات  وما إل   ذل   عنها  مث  توافر ال ة
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   رص  حالة واحتياجات الفر ة المي انية المنتشرة و ائر مىوظفي اال ىتجابة بمىن فىيه
 التابعون لمنظمات الم اع ة ال ولية والمنظمات غير الحكومية

   عرض المعلومات التشغيلية ال يا ية مث  توزيح ال كان  والح و  اا ارية وال يا ىية
 والمرتفعاتوالبن  التحتية للنق   والهي رولوجيا  

44   تتضمن مجموعات البيانات الصاصة بالمركز تح ي  المعلومات الالزمة لتكوين صورة
 تشغيلية مشتركة من مج  مواجهة المصاطر ذات الولوية

 

45   ي ىىىتطيح المركىىىز الوصىىىو  إلىىى  المعلومىىىات المتعلقىىىة بوضىىىح الشىىىصاا المتضىىىررين
 وتتب عهاوالفئات ال كانية الضعيفة وعرض تل  المعلومات 

 

46   يملىى  المركىىز القىى رة علىى  رصىى  جميىىح المىىوار  الم ىىتص مة فىىي اال ىىتجابة والم ىىاءلة
 عنها

 

47  يمل  المركز الق رة عل  تتب ح حالة المها  واله اف وعرضها  
48   تلقى  الموظفىىون الىىذين اصتيىىروا لشىغ  ال وار الوظيفيىىة الصاصىىة بنظىىا  إ ارة الحىىوا ل

   البرمجيات ذات الصلةت ريبا  عل  ا تص ا
 

  الموارد البشرية 
49  عيمن المركز موظفين غير مصصصين لحاالت الطوارئ من مج  إ ارة المرفق  
50   صىىىىىالح المعىىىى ات ال ىىىىىمعية والبصىىىىىرية يتىىىىوفر موظفىىىىىون تقنيىىىىىون لتشىىىىغي  وصىىىىىيانة وا 

 والحا وبية ومع ات االتصاالت
 

51   جىىىراءات التشىىىغي  الموحىىى ة الصاصىىىة يوجىىى  موظفىىىون مىىى رمبون علىىى  إ ارة الطىىىوارئ و ا 
 بالمركز

 

52  بين لب ء تشغي  المركز صال  مهلة  صيرة    يوج  ع   كاف من الموظفين الم رم
53   بين ومىىور   المعىى ات تتىىوفر لىى ت المركىىز القىى رة علىى  تح يىى   ائمىىة بىىالموظفين المىى رم

الموا ىح المي انيىة والم تلزمات المقبولين واالتصا  به  من مج   ع  الم ىتجيبين فىي 
  مث  مفر ة اال تجابة ال ريعة(

 

  التدريب والتمارين 
54   يق   المركز برنامجا  ت ريبيا  مصصصا  ي تن  إل  تقيي  لالحتياجىات الت ريبيىة لمىوظفي

إ ارة الحىىوا ل ويتنىىاو  م وار المىىوظفين مثنىىاء عمليىىات اال ىىتجابة؛ وا ىىتص ا  معىى ات 
  البيانات؛ ومعلومات عن اال تجابة لصطار مح  ة. االتصاالت وبرمجيات معالجة

 

55   يقىىى   المركىىىز برنىىىامج تمىىىارين شىىىام  ومتىىى ر  لجميىىىح المىىىوظفين والشىىىركاء والوكىىىاالت
الوطنية والوكاالت غير الحكومية  ويص ر تقارير تقيي  تح   ااجراءات التصىحيحية 

 المطلو  اتصاذها.

 

  الرصد والتتييم 
56   ري  والتمىىىرين مكونىىىاتا م ا ىىىية  لنظىىىا  ياعنىىى  برصىىى  وتقيىىىي  ال اء تشىىىك  بىىىرامج التىىى

 ويرتكز عل  التح ين الم تمر لق رات وفعالية إ ارة الطوارئ الصحية العمومية.
 

  حساب تكاليف مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية، وتمويل المركز واستدامته 
57    مفصال  للتكاليف تتضمن صطة مركز عمليات الطوارئ ج وال  زمنيا  
58  توج  صطة تموي  وآلية تموي  ل ع  المركز  
59  تتوفر الموا  الالزمة انشاء المركز وا ت امتج  
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