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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 شكر وتتدير
 

(  وشىركاء WHOمنظمىة الصىحة العالميىة  ل تابعىة بين مجموعىات وا  ارات ومكاتى  مكثفهذ  الوثيقة هي ثمرة تعاون 
 إ ارة  العمىى هىىذا . وكىىان علىى  رم منظمىىةلل التابعىىة (EOC-NET  شىىبكة مراكىىز عمليىىات الطىىوارئ الصىىحية العموميىىة

حظىىي و  .(HSEالمىن الصىحي والبيئىة   ضىمن مجموعىىة(  GCR  علىى  الصىعي  العىالمي واال ىتجابةواانىذار القى رات 
 (؛HISظ  الصىىىحية واالبتكىىىار  الىىىنا  ضىىىمن مجموعىىىة(  KERوالبحىىىول   يىىىاتوالصال  ةالمعرفىىىم إ ارة مىىىن  ع بىىى العمىىى 

الطىىىىوارئ و (  ضىىىىمن مجموعىىىىة شىىىىل  الطفىىىىا  ERM ىىىىانية  واا ارة المعنيىىىىة بىىىىإ ارة مصىىىىاطر الطىىىىوارئ واال ىىىىتجابة اان
اا ليمىي  المنظمىة مكتى و (؛ AFRO  ومكتى  منظمىة الصىحة العالميىة اا ليمىي لفريقيىا(؛ PEC  مح البل ان التعاونو 

(؛ ومكتىىى  المنظمىىىىة اا ليمىىىىي لوروبىىىىا EMROومكتىىىى  المنظمىىىىة اا ليمىىىي لشىىىىرق المتو ىىىىط   (؛AMROليمىىىريكتين  
 EURO  المنظمة اا ليمي لجنو  شرق آ يا  (؛ ومكتSEARO ؛ ومكت  المنظمة اا ليمي لغر  المحىيط الهىا ئ)
 WPRO.) 
 

فىىىي شىىىبكة مراكىىىز عمليىىىات ن و الصبىىىراء والشىىىركاء التقنيىىى التىىىي  ىىى مهاوتعىىىر  المنظمىىىة عىىىن امتنانهىىىا لم ىىىهامات الهامىىىة 
 هىذ  الوثيقىة.لنية وا ىتعراض عى ة م ىو ات تقاعات المشاورات الصبراء واالجتمو  البيِّنات تقصِّي اهموا في  الطوارئ  إذ

  .المتعاونين في نهاية هذ  الوثيقة بن ماء الشصاا ائمة كاملة  وتر 
 

 شىىبكةمىىن صىىال   المجىىراةات المنهجيىىة  تعراضىىفىىي اال ما رجىىتمىى لفي المىىوا  التىىي ل عىىن تقىى يرهاالمنظمىىة ميضىىا  وتعىىر  
 ممنظمةلل االكتروني مو حالالمراجح عل  ب ائمة  وفرتت .مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html. 

 
 وكالىة الحى ّ  مىن المقى م  مىاليال ع  الى بفضى   ةيممو كز عمليات الطوارئ الصحية العامر لإطار   وثيقة و   ت ّن  إص ار

 .المريكية إلالتابعة لوزارة ال فا( DTRA  يةال فاع اتالته ي من 
 
 
 

 است دام الوثيتة
 

 وواضىىعوالصىىحة العموميىىة؛  وكىىي ي ىىتص مها ممار ىى عمليىىات الطىىوارئ الصىىحية العموميىىة  مركىىز إطىىار ماعىى ت وثيقىىة 
 التىي تشىك  صطىرا  على الحىوا ل مو الحى ال  ومال يا ات الصحية؛ وال لطات والوكاالت الم  ولة عن إ ارة الطوارئ 

نشاءالوثيقة إرشا ات منهجية رفيعة الم توت لتصمي  و وتق   هذ   .صحة ال كان  .كز عمليات الطوارئاوتعزيز مر  ا 
 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 موجز تنفيذي
 

. الحىىوا ل إ ارة منشىىطة  عىى  مجىى  مىىن والمىىوار  المعلومىىات لتن ىىيق ما يىىا   مو عىىا  ( EOC  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز ياعتبىر
 . ائ  مقر لج يصصما    مو م  تا   مرفقا   المركز هذا يكون و  
 

 العموميىة الصىحية لطىوارئا عمليىاتل مركز وا  ارة انشاء ال ا ية والمتطلبات الرئي ية المفاهي  الوثيقة هذ  وت تعرض
 PHEOC) توحيىى  مجىى  مىىن وكىىذل  الهىى اف  تحقيىىق علىى  ركىىزت العموميىىة الصىىحية للطىىوارئ ا ىىتجابة تنفيىىذ مجىى  مىىن 

 .باال تجابة المعنية الوكاالت جهو 
 

 الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز مفهوم
 

  ع ويى. الطىوارئ ا ارة نمىوذ  فىي التقلي يىة العموميىة الصىحة صى مات العموميىة الصىحية الطوارئ عمليات مركز ي مج
 .مكوناتها من مكونا   ويشك  الكوارل بإ ارة المعنية القائمة ةالوطني اتكيانال مو ال لطات المركز

 
 الصىحية لطىوارئل للتنه  شام  برنامج من جزءا   العمومية  الصحة مركزا  يركز عل   اعتبار ب المركز  يكون من ويج 

 الحصىر  ال مثىا ال  ىبي  على  البرنىامج  هىذا مثى  ويتضىمن. لمواجهتهىا الالزمىة القى رات وبنىاء لها والتصطيط العمومية
 ميلي ما

 1وطنتها من والتصفيف الصطار من الو اية -1

 وتصزينها اال تجابة لموار  التصطيط صال  من اال تع ا  تح ين -2
 المجتمعيىىىة  والعيىىىا ات المصتبىىىرات  مثىىى   الصىىىلة ذات والتقنيىىىة الم   ىىىية واامكانىىىات القىىى رات إنشىىىاء -3

 (ال ريعة اال تجابة ومفر ة
 العمومية الصحة  ترص   امجبر  تنفيذ -4

 البيئية الصحة برامج تح ين -5

 المحلية المجتمعات إشرا  -6

 .الصطط  المة من والتحقق الموظفين ت ري  -7

 
نشاء ت طيط  الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز وا 

 

 التانونية الصالحيات (أ)

 
 تصىىى ر مو تشىىىريعا   العضىىىاء الىىى و  تضىىح من نبغىىىيي  العموميىىىة الصىىىحية الطىىىوارئ لعمليىىات مركىىىز إنشىىىاء يت ىىىّن  لكىىي

لعمليىىىات الطىىىوارئ الصىىىحية العموميىىىة  مركىىىز إنشىىىاءب ةوميىىىالعم الصىىىحة وكالىىىة مو الصىىىحة وزارةلىىى ي ىىىما ا  تنفيىىىذي ا  توجيهىىى

                                                           
تىىى ثر الصطىىىار علىىى   طاعىىىات متعىىى  ة  علىىى   ىىىبي  المثىىىا  فىىىي حالىىىة  ينبغىىىي إشىىىرا   ىىىائر القطاعىىىات ذات الصىىىلة عنىىى ما   1

 .2015تشرين الثاني/ نوفمبر  4الصطار الحيوانية المنشن مو المصاطر النووية  
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 2015تشرين الثاني/ نوفمبر 
 

 فىىي الوكالىىة بعهىىاتتم  التىىي واآلليىىة وم ىى ولياتها  العموميىىة الصىىحة وكالىىة م وار لىىةالمصوم  الصىىالحية هىىذ  وتحىى   .وا  ارتىىج
 .مركزال منشطة لتموي  المنا بة واآللية الكوارل  ا ارة الوطنية الموار  مح التن يق

 
. ال يا ىىات مجىىا  فىىي إرشىىا ات يقىى   كىىي لل يا ىىات فريقىىا   المركىىز عىىن الم ىى ولة المنظمىىة /الوكالىىة تنشىى  من وينبغىىي

 م تشىىار فىىيه  بمىىن  العمىى  بموضىىوعات معنيىىين وصبىىراء المعنيىىة  المنظمىىات ر  ىىاء ال يا ىىات فريىىق يضىى  من جىى وي
 القيىا ة بتىولي المكلمفىين والمهنيىين آصرين  تنفيذيين وم  ولين حكوميين وم  ولين  (الصال ية للش ون وم تشار  انوني
 .اال تراتيجي الم توت عل 

 

 توجيهية لجنة إنشاء (ب)
 

. بالفعىى   ىائ  مركىىز تح ىين مو ارئطىىو ال عمليىاتل ج يىى  مركىز إنشىاء عنىى  التصطىيط لعمليىىة توجيهيىة لجنىىة تشىكي  ينبغىي
 المركىىز نطىىاق بشىىنن  ىىرارات إلىى  الوصىىو  يىىةبغ والقىى رات للمصىىاطر تقيىىي  عمليىىات  يىىا ة فىىي اللجنىىة هىىذ   ور ويتمثىى 
 واضىحة مهى افا   اللجنىة تضىح من ويجى . العموميىة الصىحية الطوارئ ا ارة الو ح النموذ  عن فضال   التشغيلي وهيكلج
 .بكفاءة لموار ا وا  ارة فعالة  رارات تصاذا يت ّن  حتي للمركز

 

 للطوارئ االستجابة  طة (ج)
 

مكانىات  ى رات إلى  القطاعىات والمتعى  ة نطا ىا   الو ىح العمومية الصحية الطوارئ تحتا   فىي الحىا  بطبيعىة توجى  ال وا 
 مىىح تعمىى  من الم ىى ولة الصىىحية ال ىىلطة علىى  يتعىىين  ىى  لىىذا .الصىىحة  طىىاإل فىىي إطال ىىا   تتىىوافر ال و ىى  الصىىحة  وزارة

 القىى رات تلى  على  الحصىو  ت ىتطيح كىىي  وليىة  منظمىات بينهىا مىن مصىىرت  ووكىاالت الكىوارل ا ارة الوطنيىة المنظمىة
 المعنيىىىة والوكىىىاالت اا ارات م وار للطىىىوارئ اال ىىىتجابة صطىىىة وتوضىىىا(. ERP  للطىىىوارئ اال ىىىتجابة صطىىىة صىىىال  مىىىن

 لو ىوإل ال ىابقة الفتىرة الصطىة تغطي من ويج . لل لطة واضحا   هيكال   توفرو  ا ا تص امه يمكن التي والموار  وم  وليات
 .مباشرة   لو وعها التالية والفترة و وعها  وفترة العمومية  الصحية الطارئة

 
 (CONOPS) العمليات مفهوم( د)
 

 ةكيالشىىر  الجهىىات  وكىىذل الحكومىىة وم ىىتويات فىىروإل مصتلىىف اشىىرا  المنا ىىبة والو ىىات الطىىرق العمليىىات مفهىىو  يبىىين
 مىىن المتوصىىاة العمىىا  العمليىىات مفهىىو  ويحىى   .(IMS  الحىىوا ل إ ارة نظىىا  فىىي( ال وليىىة الوكىىاالت هىىافي بمىىا  تصىىر ال

 ميلي ما ويبين بنكملج  للطوارئ اال تجابة نظا 
 والتكتيكية والتشغيلية اال تراتيجية الم تويات عل  المعيمنة المنظمات م  وليات -1
 الشاملة اال تجابة تنظي و  هيك  -2
 الالزمة اال تجابة م تويات تح ي  مج  من الح ل تصنيف -3

  اال تجابة م تويات تصعي  طبيعة -4

 .معا   اال تجابة عناصر بها تعم  التي الطريقة -5
 

 علىى  واء ى الوطنيىة الحى و  وعبىر المتعى  ة القطاعىات بىين التن ىيق طريقىة تح يى  فىي محوريىة مهميىة العمليىات ولمفهىو 
 .التكتيكي مو التشغيلي مو اال تراتيجي الم توت
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 (IMS) الحوادث إدارة نظام
 

 الواليىىة  اصى  الطىىوارئ إ ارة عىن الم ى ولة الجهىىات م ىتويات جميىىح على  مشىتر  تنظيمىىي إطىار مو نمىىوذ  تطبيىق ياعى 
 الماميىىة  الصطىىوط فىىي للطىىوارئ اال ىىتجابة صىى مات مقىى مي إلىى  وصىىوال   الوطنيىىة الحكومىىة مىىن بىى ءا   الواحىى ة  القضىىائية

 .المعتا ة الممار ات من الحوا ل إ ارة نظا  تطبيق صار العال   من كثيرة منحاء وفي. للغاية مفي ا   ممرا  
 مصتلىىف مىىح للتكيىىف الكافيىىة بالمرونىىة الوظىىائف هىىذ  وتتمتىىح الحىىوا ل  إ ارة نظىىا   اصىى  وظىىائف صمىى  تانشىىن مىىا وعىىا ة  

 مهي ال ا ية الوظائف هذ و . القضائية ياتوالوال والوكاالت الحوا ل
 اا ارة -1

 العمليات -2

 التصطيط -3

   تياتياللوج -4

 .واا ارية المالية الش ون -5

 
 الصحية العمومية الطوارئ عمليات لمركز االساسية المكونات

 
 مالتالية ةال ا ي المكونات عل  العمومية الصحية الطوارئ عمليات لمركز الرئي ية الوظائف تعتم 

 
 ةتوصىىاالم العمىىا  تضىىمنت يتىىوال  الصىىحة بقطىىاإل الصاصىىة للطىىوارئ اال ىىتجابة صطىىة شىىم ت وهىىي :واإلجااراءات ال طااط

 .العمليات ا تمرارية وصطة الطوارئ عمليات مركز صطةو  (الطوارئ عمليات مركزو  الحوا ل إ ارة نظا  من
 

 لهىىذا مانشىى  مكىىان فىىي إمىىا لىىج مقىىرا   الطىىوارئ عمليىىات مركىىزب الصىىاا مرفىىقال يتصىىذ من يمكىىن :الماديااة التحتيااة الُبنااى
 إليىج للوصىو  و ىابال   والبيئيىة الما يىة الناحيىة من منمونا   رفقالم يكون من ويج . الغراض متع   مكان في مو الغرض
 احاتم ىى علىى  المرفىق يحتىىو  من ويجىى . لموظفيىج كافيىىة م ىىاحات يىوفر ومن  طىىوارئ حالىىة م ّ  فىي البقىىاء علىى  و ىا را  
 ووضىعها العمليىات  ال ىتمرارية صطة مو العما   ال تمرارية صطة إع ا  ج وي. مغلقة عم  ومماكن مشتركة صارجية
 .التطبيق موضح

 
 االتصىىاالت إجىىراء واالتصىىاالت المعلومىىات تكنولوجيىىا تتىىيا (:ICT) واالتصاااالت المعلومااات لتكنولوجيااا التحتيااة نااىالبُ 

. الطىىىوارئ عمليىىىات لمركىىىز اليوميىىىة العمليىىىات لتنفيىىىذ الالزمىىىة المعلومىىىات إ ارة جوانىىى  يىىىحجم وتنفيىىىذ والصارجيىىىة ال اصليىىىة
 ال ىىىاتلي مو الال ىىىلكي الهىىىاتفي االتصىىىا  ناظىىى  الحصىىىر ال المثىىىا   ىىىبي  علىىى  ومنهىىىا  االتصىىىاالت ناظىىى  تىىىوافر وياعتبىىىر
 ممىىرا   حتىىرفين الم مو لهىىواةل موجهىىةال  ىىواء التىىر   العىىالي الال ىىلكي االتصىىا  وناظىى  القصىىيرة الر ىىائ  بصاصىىية المىىزو ة
 محطىات بنظىا  تعمى  حوا ىي  تىوفير ينبغىي ذل   إل  وبااضافة. الحقيقي الو ت في االتصاالت إجراء ل ع  ا  ضروري
 .االلكتروني البري  بصاصية ومزو ة محلية منطقة شبكة طريق عن باانترنت وموصولة العم 

 

 تح ىين فىي الطىوارئ عمليىات لمركىز فعىا  معلومىات نظىا  إنشىاء مىن الهى ف يتمثى  :البياناات ومعايير المعلومات ُنظم
مكانيىةو  الطىوارئ عمليىاتب المتعلقىة المعلومىات توافر  يى ع  من ويجى . وفائى تها تو يتهىا و  ىة وجو تهىا عليهىا الحصىو  ا 
 البيانىىات مىىنم بضىىمان تقضىىي التىىي مبىىا ئال يحتىىر  من ويجىى  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز وظىىائف جميىىح المعلومىىات نظىىا 

 .و ريتها وصصوصيتها
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بين مكّفىىاء مىىوظفين وجىىو  الطىىوارئ عمليىىات لمركىىز النىىاجا التشىىغي  يتطلىى  :البشاارية المااوارد  االحتفىىاظ ويجىى . ومىى رم
 عمليىات مواصىلة يت ّن  كي المرشحين من كافية مع ا ا   القائمة تتضمن من وينبغي .وظيفي مو ح لك  مرشحين بقائمة
 .ل اعةا م ار عل  المركز

 
 والتمارين التدريب

 

 يتىىيا مىىا وهىىو والتمىىارين  التىى ري  مىىن متواصىىلة  ل ىىلة صىىال  مىىن وموظفيىىج الطىىوارئ عمليىىات مركىىز م اء تقيىىي  ينبغىىي
 تقيىىىي ال عمليىىات لىىى إ ا ىىتنا ا   المركىىز ل اء الم ىىىتمر والتح ىىين عليهىىىا  والحفىىاظ الحا ىىمة المهىىىارات مجموعىىات تطىىوير
 مىىح تاعقىى  التىىي الصارجيىىة الصىىرتو  ال اصليىىة التمىىارين مىىن كىىال   التمىىارين تشىىم  من وينبغىىي. نالتمىىاري صىىال  مىىن الماجىىراة
 .اال تجابة في الشركاء

 
 والتتييم الرصد

 

 المركىىز صطىىط صىىل  فىىي والتقيىىي  الرصىى  إ صىىا  ينبغىىي وكفاءتىىج  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز جىىو ة تح ىىين يت ىىّن  كىىيل
 للصىىىرو  ( الالحىىىق اال ىىىتعراض  غالبىىىا   وي ىىىم   تقيىىىي  إجىىىراء ينبغىىىي  الحيىىىة والنشىىىطة التمىىىارين جميىىىح وبعىىى  .ومنشىىىطتج
  .تصحيحية إجراءات وتنفيذ  عن  الضرورة تح ينها المطلو  المجاالت وتح ي  للتنفيذ   ابلة بتوصيات

 

 واستدامته المركز وتمويل الطوارئ، عمليات مركز تكاليف حساب
 

. المعروفىىة والمتكىىررة الثابتىىة التكىىاليف فئىىات صىىال  مىىن المىىالي التصطىىيط إجىىراء الطىىوارئ عمليىىات مركىىز إنشىىاء يتطلىى 
 الثابتىىة  التكىىاليف فئىىات وتضىى . معىىال  المىىذكورة المركىىز وتنفيىىذ تصطىىيط جوانىى  جميىىح المركىىز تكىىاليف تشىىم  من ويجىى 
 المعلومىىىىىات بتكنولوجيىىىىىا المتعلقىىىىىة واال ىىىىىتثمارات الما يىىىىىة  التحتيىىىىىة البانىىىىى  تكىىىىىاليف الحصىىىىىر  ال المثىىىىىا   ىىىىىبي  علىىىىى 

 الحصىىر  ال المثىىا   ىىبي  علىى  المتكىىررة  التكىىاليف فئىىات وتتضىىمن. ال ا ىىيين المركىىز مىىوظفي وتعيىىين واالتصىىاالت 
ن مىىىوظفيال ومجىىور والنقىى   وال ىىفر والمىىوا   والمعىى ات  والتىىى ري   اال تشىىاريين  الصبىىراء ومتعىىا  االجتماعىىات  تكىىاليف

 .المفاجئة االحتياجاتالمصتصيين بمواجهة 
 

 الطوارئ عمليات مركز وتنفيذ لت طيط المرجعية التائمة
 

 . وتعزيز  الطوارئ عمليات مركز لتنفيذ الالزمة والمتطلبات ااجراءاتب م توتال رفيعة مرجعية    ائمة   طاراا يتضمن
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 اال تصارات
 

 AFRO مكت  منظمة الصحة العالمية اا ليمي لفريقيا

 AMRO مية اا ليمي ليمريكتينمكت  منظمة الصحة العال

 CONOPS مفهو  العمليات

 CTI تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبانيتها التحتية

 EM إ ارة الطوارئ

 EMRO مكت  منظمة الصحة العالمية اا ليمي لشرق المتو ط

 EOC مركز عمليات الطوارئ

 EOC-NET شبكة مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 ERP ة اال تجابة للطوارئصط

 EURO مكت  منظمة الصحة العالمية اا ليمي لوروبا

 GIS نظا  المعلومات الجغرافية

 HVAC الت فئة والتهوية وتكييف الهواء

 ICCS نظا  مرا بة االتصاالت المتكاملة

 ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ID تح ي  الهوية

 IHR اللوائا الصحية ال ولية

 IMS نظا  إ ارة الحوا ل

 IT تكنولوجيا المعلومات

 IVMS النظا  المتكام  ا ارة التصوير المرئي

 JIC مركز المعلومات المشتر 

 LAN شبكة المنطقة المحلية

 MDSS مجموعات البيانات والمعايير ال نيا

 MOH/MoH وزارة الصحة

 PABX التبا   الفرعي اآللي الصصوصي

 P&P جراءاتالصطط واا

 PHEOC مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 PSTN الشبكة الهاتفية العمومية التبا لية

 RFID التعرف عل  التر  ات الال لكية

فة بالبرمجيات  SDN الشبكات المعرم

 SEARO مكت  منظمة الصحة العالمية اا ليمي لجنو  شرق آ يا

 SOP إجراءات التشغي  الموح ة

 T&E ري  والتمارينالت 

 TTX التمرين المنض  

 VoIP نق  الصوت/الفي يو عبر بروتوكو  اانترنت

 VPN الشبكات الصاصة االفتراضية

 WHO منظمة الصحة العالمية

 WPRO مكت  منظمة الصحة العالمية اا ليمي لغر  المحيط الها ئ
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 متدمة -1
 

 الطىوارئ إ ارة وظىائف فيىج تنفمىذ ا  افتراضىي ا  حيِّز  مو ا  ما ي ا  مو ع( EOC  الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز ياعتبر
. بىالموار  وتزويى   تصىميمج عنى  االعتبىار فىي اال ىت امة م ىنلة ت صىذو  المنا ىبة  واللىوائا التشىريعات من ب ع  نة المعيم 

 اال ىىىتجابة موجىىىج كفىىىاءة زيىىىا ة مجىىى  مىىىن والمىىىوار  المعلومىىىات تن ىىىيق فىىىي حيويىىىا    ورا   الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز ويىىى   
 . ائ  مقر لج يصصما    مو ا  م  ت مرفقا   المركز هذا يكون من يمكنو . وفعاليتها

 
 مىن( EOC-NET  العموميىة الصىحية الطىوارئ عمليىات مراكىز شبكة العالمية الصحة منظمة منشنت  2012 عا  في
( PHEOCs  العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات بمراكىىز الصاصىىة والمعىىايير الممار ىىات مفضىى  وتعزيىىز تح يىى  مجىى 
 .الفعالة اال تجابة تي ير باغية العضاء ال و  في المراكز هذ    رات لبناء ال ع  وتق ي 

 
 الطىىوارئ عمليىىات مراكىىز شىىبكة صىىال  مىىن ماجريىىت  ىى  كانىىت الصبىىراء ومشىىاورات يىىةالبحث مشىىاريحال مىىن  ل ىىلة ومشىىارت

 علىى  وا  ارتىىج العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ لعمليىىات مركىىز انشىىاء ومعىىايير شىىا اتإر  وجىىو  عىى   إلىى الصىىحية العموميىىة 
 وضىح بهى ف العالميىة  الصىحة منظمىة مجىرت ذلى  على  وبناء  . العمومية الصحية للطوارئ الفعالة اال تجابة يتيا نحو

 بمراكىز تتعلىق صىلة ذات إرشىا ية وثىائق صىياغة مجى  مىن شىبكةال عبىر النشىطة مىن  ل لة   بالبّينات  م ن ة توصيات
 .الطوارئ عمليات

 
 العموميىة الصىحية الطىوارئ لعمليىات مركز وا  ارة انشاء ال ا ية والمتطلبات الرئي ية المفاهي  الوثيقة هذ  وت تعرض

 PHEOC.)  الطىوارئ ا ارة وا ىح نطىاق على  بهىا المعتىرف العناصىر على  يعتم  ا  عام نهجا   المتمبح الكّلي النهج وياَع 
 تنفيىىذ مجىى  مىىن وا  ارتىىج الطىىوارئ لعمليىىات مركىىز انشىىاء العريضىىة الصطىىوط الوثيقىىة وتضىىح. الصطىىار لجميىىح املةالشىى

 .باال ىتجابة المعنيىة الوكىاالت جهىو  توحيى  مجى  منو  اله اف  تحقيق عل  تركز العمومية الصحية للطوارئ ا تجابة
 الصىاا ااطىار مىن محى  ة جوانى  حىو  ةعمليى تإرشىا ا وضىح المقىرر مىنو . الضىرورة ح ى  الوثيقىة تنقىيا جر و ي

 .منفصلة وثيقة في ونشرها العمومية الصحية الطوارئ عمليات بمركز
 

 وم وفيىىاتال مىىن كبيىىر عىى   بو ىىوإل تنىىذر صىىحية حالىىة مو مىىرض حىى ول هىىاننب هنىىا العموميىىة الصىىحية الطارئىىة وتاعىىرمف
 الطىىوارئ تحىى ل من ويمكىىن .ذلىى  بحىى ول وشىىي  صطىىر وجىىو  مو  مىى ال طويىى ال مو الىى ائ  العجىىز حىىاالت مو صىىاباتاا

 نشىىاءإ منّ  ار التجىى مظهىىرت و ىى . المعقىى ة الطىىوارئ وحىىاالت الصطىىار مىىن متنوعىىة مجموعىىة ب ىىب  العموميىىة الصىىحية
 .العمومية الصحية لطوارئل الفعالة  ارةمل م ا ية منصة  مثي المنا   الو ت في الطوارئ لعمليات مركز

 
 مو /و اتصىىىاباا معىىى   مو مىىىا مىىىرضب ااصىىىابة معىىى   فىىىي زيىىىا ة حىىى ول علىىى  العموميىىىة حيةالصىىى الطىىىوارئ تنطىىىو و 

 الصىى مات وانقطىىاإل والوفيىىات المراضىىة معىى الت ارتفىىاإل لمواجهىىة صاصىىة تىى ابير اتصىىاذ قتضىىيوت  عنىىج الناجمىىة الوفيىىات
  ضىائية وواليىات متعى  ة التوكىا ةشىاركم المىر يتطلى  ما غالبا    الطوارئ من النوإل هذا ولمواجهة .ال ا ية الصحية
ذاو . الكىىوارل ا ارة الوطنيىىىة المنظمىىة مىىىح عمىى الو   اال ىىىتجابة عمليىىة فىىىي متعىى  ة  والقىىى رات المىىوار  حىىى و  المىىر فىىىاق ا 
 الصارجيىة الم ىاع ات تلى  تشىم  من ويمكىن .المتضىررة المنىاطق صىار  مىن إضىافي  عى  على  الحصو  يج   العا ية
 . ولية مو إ ليمية مو للح و  عابرة مو وطنية موار 

 
 .بالتبا    الطارئة و  الح ل و  الحا ل  مصطلحات  تص  تا  الوثيقة هذ  فيو 
 

 .الوثيقة هذ  في الم تص مة واالصتصارات المصطلحاتب م ر ا   1 الملحق ويتضمن
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 ال ا  بمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية اإلطار عن نبذة -2
 

 رفيعىىىة إرشىىىا ات (الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز إطىىىار  العموميىىىة الصىىىحية الطىىىوارئ ليىىىاتعم بمركىىىز الصىىىاا ااطىىىار يقىىى  
 4] الصبىراء بىين مشىاورات ثمىرة الوثيقىة هىذ  وتاعى . بالفعى  منهىا القىائ  ح ينت مو المراكز هذ  إنشاء بصصوا الم توت

 الطىىوارئ عمليىىات كىىزبمر  ةالصاصىى المعلومىىات ظ نا لىىو  الحاليىىة الممار ىىة ولمعىىايير للم لفىىات منهجيىىة اتا تعراضىىو [ 5و
 مراكىىز شىىبكة عبىىرو  العالميىىة الصىىحة منظمىىة بقيىىا ة منهجيىىة ا تعراضىىات صم ىىة ماجريىىت  ىى و . الصىىلة ذات لتطبيقىىاتلو 

 مالتالية المواضيح اال تعراضات وغطت  2012 عا  منذ العمومية الصحية الطوارئ عمليات
 [2] العمومية الصحية الطوارئ عمليات مراكز -1
 [3] الصلة ذات ااجراءاتو  الصطط -2
 [3] الصلة ذات والتمارين الت ريبات -3
 [3] الصلة ذات والتكنولوجيا لالتصاالت التحتية ن البا  -4
 [3] الصلة ذات ال نيا والمعايير البيانات مجموعات -5

 
 شىىرق لجنىىو  ياا ليمىى منظمىىةال مكتىى  َعقىى َ  2015 مكتىىوبر /الو  تشىىرين 1 إلىى   ىىبتمبر /ميلىىو  29 مىىن الفتىىرة وفىىي
 وا ىىىتعرض .هىىىابين الشىىىبكي والىىىربط العموميىىىة الصىىىحية الطىىىوارئ عمليىىىات مراكىىىز تعزيىىىز حىىىو  إ ليميىىىة عمىىى  حلقىىىة آ ىىىيا

 الصىحية الطىوارئ عمليىات بمركىز الصىاا ااطىار لوثيقىة الولى  للم ىو ة المرجعيىة القائمىة الحلقىة هىذ  فىي المشاركون
مكانية وفائ تها المرجعية ائمةالق مهمية عل   يمة تعليقات و  موا العمومية  .الم تقب  في هاتنقيح وا 
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 2015تشرين الثاني/ نوفمبر 
 

 الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز مفهوم -3
 

 تحليىى ب المتعلىىق العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ إ ارة برنىىامج مىىن جىىزءا   العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات مركىىز يشىىك 
 ميلي ما  الحصر ال المثا   بي  عل   البرنامج ويتضمن. منها والتعافي لها واال تجابة للطوارئ والتنه  المصاطر

 2وطنتها من والتصفيف الصطار من الو اية -1
 ال تجابةل الالزمة موار ال تصزين صال  من اال تع ا  تح ين -2
  مجتمعيىىىةال والعيىىىا ات  المصتبىىىرات مثىىى   الصىىىلة ذات والتقنيىىىة الم   ىىىية واامكانىىىات القىىى رات إنشىىىاء -3

 (ةال ريع اال تجابة ةفر مو 
 العمومية الصحة  ترص   برامج تنفيذ -4
 البيئية الصحة برامج تعزيز -5
 المحلية المجتمعات إشرا  -6
 .الصطط  المة من والتحقق الموظفين ت ري  -7

 
 وذلىى  الطىىوارئ   ارةا نمىىوذ  فىىي مصىىرت وظىىائفو  التقلي يىىة العموميىىة الصىىحة صىى مات الطىىوارئ عمليىىات مركىىز ويىى مج
 محىىى  مركىىىزال يمثىىى و .  ىىىتجابةاال عمليىىىات تن ىىىيق تطلىىى ي هىىىاوعوا ب العموميىىىة الصىىىحة لته يىىى ات التصىىى   بىىىننّ  ا  اعترافىىى
 الكىىوارل إ ارةبىى المعنيىة القائمىىة الكيانىات مو ال ىىلطات إشىىراف تحىت تعمىى  التىي الطىىوارئ عمليىىات مراكىز شىىبكة اتمكونى
 .2 الملحق انظر  مثا  عل  طالإللالو . الوطني و ون الوطني ينصعي ال عل 
 

جىىراءات ا  صططىى يملىى  من يجىى  ينبغىىي  كمىىا وظائفىىج المركىىز يىى    ولكىىي  وفعالىىة  موثو ىىة معلومىىات ظىى ونا   منا ىىبة وا 
 .بانتظا  للتمارين نيصضعو و  ؛جي ا   ت ريبا   بينم رم  وموظفين

 
 . ائ  مقر لج يصصما    مو ا  م  ت مرفقا   المركز هذا يكون و  
 

  التن ىىيق مراكىىز و  القيىىا ة مراكىىز و  العمليىىات مراكىىز و  تحك الىى غىىرف  ميضىىا   الطىىوارئ عمليىىات مراكىىز علىى  طَلىىقيا  و ىى 
 تن ىىيق مراكىىز إلىى   مركىىزال  مو  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز  عبىىارة تشىىير الوثيقىىة  هىىذ  وفىىي. مماثلىىة مصىىرت مصىىطلحاتو 

 .ال ولي وم اا ليمي الم توت وم قاطعاتالم م توت وم الوطني  ون وم الوطني تالم تو  عل   واء ال ائمة الطوارئ
 
 لمصىىاطر وفعاليىىة ب ىىرعة ال ىىتجابةل الالزمىىة القىى رات اءبنىىب فيهىىا الطىىراف الىى و ( 2005  ال وليىىة الصىىحية اللىىوائا لىز وتا 

 يىىىاتلعمل مركىىىز تشىىىغي  ياَعىىى و  .عليهىىىا والحفىىىاظ القىىى رات تلىىى  تعزيىىىزبو  العموميىىىة الصىىىحية والطىىىوارئ العموميىىىة الصىىىحة
 .المتطلبات هذ  لتلبية ةهامال العناصر مح  العمومية الصحية الطوارئ

 
 
 
 

                                                           
ينبغىىىي إشىىىرا   ىىىائر القطاعىىىات ذات الصىىىلة عنىىى ما تىىى ثر الصطىىىار علىىى   طاعىىىات متعىىى  ة  علىىى   ىىىبي  المثىىىا  فىىىي حالىىىة    2

 2015تشرين الثاني/ نوفمبر  ن مو المصاطر النووية انية المنشالصطار الحيو 
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز ت طيطل إرشادات -4
 

 مىح تتطىور عمليىة   المركىز إنشىاء وياعتبر .الطوارئ لعمليات مركز انشاء ا  م ا ي ا  شرط التصمي  جي ة صطة وجو  يمث 
 مالعملية لهذ  ال ا ية واتالصط يلي وفيما. الو ت

 التصطيط إرشا ات وضحو  الالزمة القانونية الصالحيات عل  الحصو  -1
 فعالة توجيهية لجنة تشكي  -2
 الرئي ية ه افال وضح -3
 العمومية الصحية الطوارئ عمليات لمركز ال ا ية الوظائف تح ي  -4
 الطوارئ عمليات لمركز ال ا ية المكونات إنشاء -5
 والتمارين  الت ري -6
 والتقيي  الرص  -7
 .وا ت امتج المركز وتموي   الطوارئ عمليات مركز تكاليف ح ا  -8

 
 التانونية الصالحيات 4-1
 

 الطىىوارئ بىىإ ارة مكلمفىىة جهىىة ل ّ  ي حكىىوم توجيىىج مو معىىين تشىىريح بموجىى   ىىواء  القانونيىىة صىىالحياتال تامىىنا من يجىى 
 مىىىن م ا ىىىيا   عنصىىىرا   الصىىىالحيات هىىىذ  تشىىىك و   (العموميىىىة الصىىىحة وكالىىىة مو وزارة مو إ ارة مثىىى   العموميىىىة الصىىىحية
 إ ارة برنىىىامج بمرا بىىىة عليهىىىا تحصىىى  التىىىي جهىىىةلل الصىىىالحيات هىىىذ  ا ىىىموت. الطىىىوارئ ا ارة وطنىىىي إطىىىار م ّ  عناصىىر
 اال ىىتجابة ت يا ىىا تن ىىيقوب العموميىىة؛ الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات مركىىز وتنفيىىذ تصطىىيط عمليىىاتو  الصىىحية الطىىوارئ

 للطىىوارئ لال ىىتجابة الىىالز  التمويىى  علىى  وبالحصىىو  ؛الكىىوارل ا ارة الوطنيىىة المىىوار  إلىى  الوصىىو وب ؛الطىىوارئ لهىىذ 
 التىي واآلليىة وم ى ولياتها  العموميىة الصىحة وكالة م وار القانونية الصالحيات هذ  تح   من وينبغي .العمومية الصحية
 عمليىات مركىز منشىطة تمويى ل المنا ىبة ليىةاآلو  الكىوارل  ا ارة وال وليىة الوطنيىة المىوار  مىح التن ىيق في الوكالة تتمبعها

 .الطوارئ
 
 السياسات فرير 4-1-1
 

 قىىى  ي كىىىي لل يا ىىىات فريىىىق إنشىىىاء العموميىىىة الصىىىحية الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز عىىىن الم ىىى ولة المنظمىىىة/الوكالىىىة تتىىىول 
 بموضىوعات معنيىين وصبىراء المعنيىة  المنظمىات ر  ىاء ال يا ىات فريىق ويضى . ال يا ىات مجا  في للمركز اتإرشا 
 آصىىىرين  تنفيىىىذيين وم ىىى ولين حكىىىوميين وم ىىى ولين  (يىىىةالصال  للشىىى ون وم تشىىىار  ىىىانوني م تشىىىار ه فىىىي نبمىىى  العمىىى 

 .اال تراتيجي الم توت عل  القيا ة بتولي ينفمكلم ال مهنيينالو 
 

 التن ىيق ي ِّىروي عىا   وجىجب ارئو الطى حالىة إ ارة بشىنن الم ىتوت رفيعىة قنيىةوت  يا ىاتية إرشىا اتا  ال يا ىات فريىق ويق  
 علىى  الحصىىو  طلبىىات علىى  الموافقىىة ةيم ىى ول ميضىىا   الفريىىق يتىىول و  .القضىىائية الواليىىات بىىين والتن ىىيق الوكىىاالت بىىين

 الجهىات وم الحكومىة يفى العليا الم تويات من اتالم اع  عل  الحصو  طلبات اءجر وا   الصارجية  والم اع ات الموار 
 البشىىرية المىىوار  مىىن  ىى ر علىى  للحصىىو  طلىى  هنىىا  كىىان إذام المثىىا   ىىبي  علىى  .ال وليىىة عونىىةالم وكىىاالت مو المانحىة
 يقىىو  الىىذ  هىىو ال يا ىىات فريىىق فىىإنّ  باال ىىتجابة  المعنيىىة القضىىائية الواليىىة مو الوكالىىة  اصىى  احالمتىى مىىن مكبىىر والما يىىة
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 2015تشرين الثاني/ نوفمبر 
 

 ال يا ىات ولفريىق.  ريبىة وكىاالت مىح المتبا لىة لم ىاع ةل بى ي  ترتيى  م ّ  بىر ت لى  منها الةح في ذل  الطل   بإجراءات
 .العمومية الصحية الطوارئ عمليات مركز إل  الم  وليات هذ  يفوض من
 
 التوجيهية اللجنة 4-1-2
 

 تتىىىنلف مىىا عىىىا ة  و  العموميىىة  الصىىىحية الطىىوارئ عمليىىىات مركىىز وتنفيىىىذ تصطىىيط مجىىى  مىىن توجيهيىىىة لجنىىة تشىىىكي  ينبغىىي
  .للمركز ينالرئي ي والم تص مين المصلحة مصحا  من اللجنة عضوية

 
 تجىر و  (.2 الشىك  انظىر  الحىوا ل إ ارة مبىا ئب التوجيهيىة اللجنىة تلتىز  من ينبغىي التصطيط  عملية مراح  جميح وفي
 عىىن فضىىال   التشىىغيلي جوهيكلىى ركىىزالم نطىىاق بشىىنن  ىىرارات إلىى  الوصىىو  يىىةباغ اتلقىى ر او  لمصىىاطرل تقيىىي  عمليىىات لجنىىةال
 ميلي ما  مصرت ممور ضمن النشاط  هذا ويشم . العمومية الصحية الطوارئ  ارةا الو ح نموذ ال

 وطنتها من والتصفيف طراصمال من الو اية ا تراتيجيات -1
 التنه  منشطة -2
 .العمليات ال تمرارية التصطيط -3

 
 جوظائفىىىو  الرئي ىىية مه افىىج وتحىىى   إنشىىا  ؛ المىىرا  الطىىىوارئ عمليىىات مركىىز ونطىىىاق ونىىوإل حجىى  التوجيهيىىىة اللجنىىة وتحىى  

 لرصى ل ا  صططى ضىحتو  ؛ال ا ىية المكونىات إعى ا  مىن وتتنكى  العمليات؛ إ ارة طريقة ر  وت ؛التشغيلي جوهيكل  ا يةال
 .وميزنتج زالمرك إنشاء تكاليف لح ا  صطة وتضح والتقيي ؛

 
 الطىىوارئ إ ارة منشىىطة ونطىىاق  لىج اال ىىتجابة ياىىرا  الىذ  الحىى ل مثىىرو  حجى  ح ىى  جونطا ىى ونوعىج المركىىز حجىى  ويصتلىف

 . تجابةاال في شركاءال مح المطلو  التعاون   رو    اصلج تح ل    التي
 
 الت طيط 4-2
 

 مركىىز علىى  يتعىىين  ىى  التىىي عليهىىا المترتبىىة المصىىاطرو  الضىىعف جوانىى لو  راصطىىيل تحليىى  علىى  التصطىىيط عمليىىة تعتمىى 
 .القاع يىة اال ىتجابة اتلقى ر  تقيىي  إجىراء ينبغىي ذلى  إل  وبااضافة .لها اال تجابة العمومية الصحية الطوارئ تعمليا

 إ ارة ظى نا  مىح تكامى وي المصىاطر  جميىح عل  يتعرف المصاطر ا ارة شام  برنامج هنا  يكون من هو المث  والوضح
 .ةصللا ذات وكاالتال جميح ر ويش  اوغيره ةالوطني الحوا ل

 
 (ERP) للطوارئ االستجابة  طة 4-2-1
 

مكانىات  ى رات إلى  القطاعىات والمتعى  ة نطا ىا   الو ىح العمومية الصحية الطوارئ تحتا   فىي الحىا  بطبيعىة توجى  ال وا 
 مىىىح تعمىىى  من الم ىىى ولة الصىىىحية ال ىىىلطة علىىى  يتعىىىين لىىىذا. الصىىىحة  طىىىاإل فىىىي إطال ىىىا   تتىىىوافر ال و ىىى  الصىىىحة  وزارة

 ت ىىتطيح كىي ذلىى   الضىرورة ا تضىىت إذا  وليىة منظمىات بينهىىا مىن مصىىرت  ووكىاالت الكىىوارل ا ارة لوطنيىةا المنظمىات
 م وار للطىىوارئ اال ىىتجابة صطىىة وتوضىىا (.ERP  للطىىوارئ اال ىىتجابة صطىىة صىىال  مىىن القىى رات تلىى  لىى ع صىىو حال

 من يجىى و . ل ىىلطةل واضىىحا   هىىيكال   تىىوفرو  ا ىىتص امها  يمكىىن التىىي والمىىوار   وم ىى ولياتها المعنيىىة والوكىىاالت اا ارات
 من وينبغىي. مباشىرة   هىاو وعل التاليىة الفتىرةو  هىا و وع وفتىرة  العموميىة الصحية الطارئة و وإلل ةبقا ال الفترة الصطة تغطي
 العوا ىى  إ ارة يصىىا مىىافي التقنيىىة واارشىىا ات اتالم ىىاع  وفيرتىى عىىن ةيالصىىح ةال ىىلط م ىى ولية ميضىىا   الصطىىة توضىىا
 .  للطوارئ اال تجابة صطة مكونات 1 الشك  ويبين .الطوارئ حاالت من مو ح طائفة و وإل عل  المترتبة ةيالصح
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 (ERP) مكونات  طة االستجابة للطوارئ: 1الشكل 
 

 مما يلي الصطة وتشم   (CONOPSمفهو  العمليات   تح   صطة اال تجابة للطوارئإّن 
 حوا لإ ارة الب المعنية م  وليات ال  ا  الوظيفية 

 جراءات   و جوتن يق تلّقيج منه و  طل  ال ع  من الشركاءب الصاصة جراءاتاا التن يق مىح ا 
 القطاعات الصرت

   ةيممو ة العيالصحلمركز عمليات الطوارئ  والتكنولوجية الما يةالجوان 

  جراءات التشغي  إجراءات  (SOPs  الموح ةالتوظيف وا 

 تقيي  الحوا ل وتصنيفها 

 التحجي  عتبات وعملياتمليات الطوارئ وتح ي  ب ء تشغي  مركز ع 

 رير الحالة  ابروتوكوالت إع ا  تقSITREP) 

 ح ل م ّ  بشنن ةالفقيو  ة الرم يةعمليات االتصا  ال اصلي 

  فىىي حالىىة انقطىىاإل تنفيىىذها  الواجىى  اعمىىا ىىتمرارية العمليىىات مو صطىىة ا ىىتمرارية الصطىىة 
مالحىىق صاصىىة بنصطىىار محىى  ة طىىوارئ اال ىىتجابة لل صطىىة  ىى  تتضىىمنو المركىىز. عمليىىات 
 التشغيلية. فائوظوببعض ال

 

 
 

 (CONOPS) العمليات مفهوم 4-2-2
 

   ميلي ما ويبين بنكملج  للطوارئ اال تجابة نظا  من المتوصاة العما  العمليات مفهو  يح  
 والتكتيكية والتشغيلية اال تراتيجية الم تويات عل  المعيمنة المنظمات م  وليات -1
 الشاملة اال تجابة وتنظي  هيك  -2
  الالزمة اال تجابة م تويات تح ي  مج  من الح ل تصنيف -3
 اال تجابة م تويات تصعي  طبيعة -4
 .معا   اال تجابة عناصر بها تعم  التي الطريقة -5

 
 المىىذكور العمليىىات مفهىىو  منّ  إال لعمليىىات ا مفىىاهي  مصتلىىف بىىين المشىىتركة العناصىىر مىىن الكثيىىر وجىىو  مىىن الىىرغ  وعلىى 
 ويبىين .التحتيىة  نالبا بى ةمتعلقىالو  والتشىغيلية القانونيىة والقيىو  واليىاتال توضىا بىج صاصىة  ضىائية واليىة لج بننّ  يتميز هنا
 بمىا  اآلصىرين الشىركاء وكىذل  الحكومىة وم ىتويات فىروإل مصتلىف اشىرا  المنا ىبة والو ىات الطىرق ميضىا   المفهىو  هذا
 بىىين التن ىىيق طريقىىة تح يىى  فىىي محوريىىة مهميىىة العمليىىات ولمفهىىو . الحىىوا ل إ ارة نظىىا  فىىي( ليىىةال و  الوكىىاالت ذلىى  فىىي

 .التكتيكي مو التشغيلي مو اال تراتيجي الم توت عل   واء الوطنية الح و  وعبر المتع  ة القطاعات
 

 .2 الملحق في العمليات لمفهو  نموذ  وير 
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 العمومية الصحية الطوارئ إدارة -5
 

 ميلي ما منها  ع ة بعوام  ال ياق هذا تنثري و   معين   ياق في تح ل إ ارتها ب  ا و  الطوارئ حاالت جميح نّ إ
  عليج المترت  ثرالو  و وعج ومكان الح ل حج 
 لج للتص   الالزمة والما ية البشرية الموار  توافر 
 وال يا اتية القانونية والواليات البيئات 
 تهاإ ار بو  للطوارئ اال تجابةب المعنية كاالتالو  في والضعف القوة نقاط 
 الصحية الص مات ووكاالت االجتماعية والناظ  الفرا  ل ت الصمو  عل  الق رة  رجة 
  حالة ك  تفر   في ت ه  مصرت عوام. 
 

 .ال ياق باصتالف اال تجابة في الشركاء مح المطلو  التعاون و  ر الالزمة اا ارة منشطة نطاق ويصتلف
 
 والتشغيل الت طيطب المتعلتة هامةال عتباراتاال 5-1
 

 والتصطىىىيط  الىىىوعي إذكىىىاء صىىىال  مىىىن حىىى  م نىىى  إلىىى  هىىىاتقليل يمكىىىن ولكىىىن الطىىىوارئ؛ إ ارة فىىىي معروفىىىة فشىىى  نقىىىاط ثّمىىىة
يالء المنا     . ارةاا عملياتل االهتما  وا 

 
 .متنصرة مو معيبة رات را اتصاذ إل  والم  ولية بال لطة يتعلق فيما الوضوح ع   ي    من ويمكن

 
جىىراءات ةتىىنصر م  ىىرارات اتصىىاذ فىىي  ىىتجابةباال المعنيىىة المنظمىىة  اصىى  التقنيىىة االتصىىاالت معطىىا  تت ىىب  من ويمكىىن  وا 
 .مشتر  ظرفي وعي تكوين وم مشتركة يةتشغيل صورة تكوين عل  الق رة ع   هابين ومن  هاوانل  ابقة

 
  تجنبهىا يمكىن الجهىو  فىي از واجيىة حى ولو  المىوار   ا ىتص ا  فىي لكفىاءةا عى   إلى  الشركاء بين التن يق نقا وي   

 .المث  الم توت  ون  تجابةاال تجع  ثغرات ظهور مو /و
 

 فىي نقىا وجىو  مىثال   ذلى  ومىن - اال تجابة إمكانات مو المتصصصة الموار  ا تص ا   وء مو غيا  ي    من ويمكن
 الصىحية الطىوارئ تتطلى  مىا فغالبىا  .  ىيئة حصىائ  تحقيىق إلى  - لمفاجئىةا االحتياجىات المصتصىين بمواجهىة نموظفيال

 بعىىىض لىى ع صىىو حوال المىىىوا   مىىن كبيىىرة كميىىات وا ىىىتص ا  المتصصصىىين  العىىاملين مىىن كبيىىىرة معىى ا  نشىىر العموميىىة
   .شحيحةال تقنيةالو  علميةال موار ال
 

 ااعىىىال  و ىىىائ  مىىىح العال ىىىات إ ارة و ىىىوء ر  المىىىوا ا ىىىتص ا   ىىىوءو   مكانىىىاتاا مو اتالقىىى ر  غيىىىا  يت ىىىب  من ويمكىىىن
 .العمومية ةالصح حصائ  فعالية ع   في الجمهور مح التواص  وفرا

 
 الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز إنشىىىاء عنىىى  التصطىىىيط عمليىىىة لىىى ع  الهامىىىة المبىىىا ئ بعىىىض علىىى  لالطىىىالإل 2 الشىىىك  انظىىىر

 .وتشغيلج
 

 الم ىىتوت علىى  مباشىىرةال  ىىتجابةاال بىىين تتىىراوح لنشىىطة ا مىىن مجموعىىة مىىن العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ إ ارة وتتىىنلف
 وكالىىىة مو وطنيىىةال حكومىىةال جانىى  مىىن وال يا ىىات  ىىىتياتياللوج بشىىنن الم ىىتوت رفيىىحال والتن ىىيق ميىى انيال مو المحلىىي
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  ىالمةوال الصىحة حمايىة مجى  مىن  ىتراتيجيةاال العمليىاتو  التكتيكية العمليات بين ميزت التركيز في الفروق هذ و .  ولية
 المصىىاطر وطىىنة مىىن والتصفيىىف ة؛الطارئىى ااغاثىىة صىى مات تىىوفيرو  ؛ا ىىتعا تها مو ال ا ىىية الصىى مات ةنياوصىى العموميىىة؛
 إ ارة ننشىىطةب الروتينيىىة العموميىىة الصىىحة وظىىائف تعزيىىز يجىى  العموميىىة  الصىىحية الطىىوارئ مثنىىاءو  .الحىى لب المرتبطىىة
 .بها ا تب الها ولي   الطوارئ

 

 إدارة الحوادث مبادئ: 2الشكل 

  في ظ  وجو  م   ع  عمليات وهياك  إ ارة الحوا ل   – األ طار لجميعتطبير نهج شامل
عمليات صنح  رار واضىحة  بصطىط ا ىتجابة صاصىة بنصطىار محى  ة ماعى ت بنىاء  على  تقيىي  

 شام  للمصاطر
  تقليصىىهايمكىىن تو ىىيعها مو  أو قابلااة للتعااديل للتحجاايمأو قابلااة  معياريااة هياكاال إدارةوضااع 

 تعام  مح مّ  تغيرات في نطاق و ياق حالة الطوارئال بالق ر الذ  يتيا لها  تحجيمها(
 فىي صىنح وتنفيىذ القىرارات  دعم إشراك العدياد مان الوالياات التضاائية والتطاعاات والمنظماات

 المشتركة بشنن إ ارة الحوا ل  اا ارة الموح ة(
 يىح العىاملين فىي وحى ات العمى   اعى ة  بحيىل ت ىر  على  جمرسم  طوط واضحة للمسااءلة 

 يزيىىىى  عىىىى   الىىىىذين يعملىىىىون تحىىىىت ااشىىىىراف المباشىىىىر لمشىىىىرف واحىىىى  عىىىىن  ىىىىبعة ناّل بىىىى تقضىىىىي
ن كانوا يعملون ضمن مصفوفة مفر ة   اص  مركز عمليات الطوارئ عاملة مشصاا  حت  وا 

 ورات فىىق مىىح كفىىاءاته  الثابتىىة  وتعزيزهىىا بىىواللمىىوظفين تت تحديااد أدوار ومسااؤوليات واضااحة 
 ت ريبية مح  ة حو  وظائف المركز وعملياتج

 الالزمىىة لتفعيىى  عمليىىات الطىىوارئ  التحديااد الواضااص للصااالحيات وعتبااات ال طاار واإلجااراءات
يقافها  وتصعي ها وا 

 جاااراءات واضاااحة التواصىى  بىىىين مراكىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ ال وليىىىة  ي ىىىيرلت وضاااع سياساااات وا 
 لجهات المعنية بإ ارة الحوا ل والوطنية و ون الوطنية والمحلية مو بين ا

 مىن فىي جميىح م ىتويات هيكى  اال ىتجابة  مشتركة تإنشاء مصطلحات ووظائف وتكنولوجيا
  ع  إمكانية التشغي  البينيمج  

  تعزيز التدرة على االندماج أو المشاركة مع الوكاالت الشريكة وصاحبة المصلحة بماا فيهاا
 .االتصا  النشطة المشتركة  الموح ة( مو من صال  اا ار  الوكاالت الدولية الشريكة

  مىىن صىىال  و ىىائ  ااعىىال  التقلي يىىة  دارة فاار  التواصاال مااع الجمهااور،إلكافيااة  اتبناااء قاادر
الفعىىىا  عىىىن المصىىىاطر والتعبئىىىة  التبليىىى  عىىى  باغيىىىة واالجتماعيىىة مىىىثال   وبطىىىرق منا ىىىبة ثقافيىىىا   

 االجتماعية والمشاركة المجتمعية.
 

 

 الطوارئ إدارة برنامج عناصر 5-2
 

 مهي عموما   ةفو معر  عناصر صم ة من الطوارئ ا ارة شام  برنامج م ّ  يتكون

  المصىىىاطر وتقىىى ير الته يىىى ات  مو الضىىىعف جوانىىى  وتقيىىىي  الصطىىىار  تح يىىى  يشىىىم  الم ااااطر تتيااايم -1
 .ورص ها الناشئة مو المحتملة الته ي ات  ترص  و 
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 بهىى ف عليهىىا المتعىىرمف المصىىاطر معالجىىة علىى  نطىىو ت اوطنتهىى مىىن والت فيااف الم اااطر ماان الوقايااة -2
 فاشىىيات مىىن والو ايىىة المىىراض فاشىىتكا ذلىى  يشىىم   ىى و . مثرهىىا مىىن للحىى  تىى ابير اتصىىاذ مو منهىىا الو ايىىة
 بىرامج قى ي تو   والميىا  الغذيىة  ىالمة ضمانو   مح  ة ية كان فئات وتطعي   مكافحتهاو  المراض تل 

 .االجتماعية والتعبئة  يجتمعالم ثقيفوالت البيئة  حماية

نشىاء الصطىط  ووضح واامكانات  الق رات تقيي  يتضمن التأهب -3  فىاظتحواال  وصىيانتها التحتيىة  نىالبا  وا 
 القىىى رات بنىىىاء ميضىىىا   التنهىىى  ويشىىىم . المىىىوظفين وتىىى ري  وتنفيىىىذها  ااجىىىراءات وتصىىىمي   مصزونىىىاتالب

 .التمارين تنفيذو  والت ري  والتصطيط  التقنية 

جىىىراء التنهىىى   مىىىوار  ص ا ا ىىىت تشىىىم  االساااتجابة -4  الحىىى ل وا  ارة الحىىى ل  لمواجهىىىة الالزمىىىة النشىىىطة وا 
 العال بىى الصاصىىة المىىوار  تعبئىىةو  الوضىىح  تقيىىي  ميضىىا   اال ىىتجابة منشىىطة تضىى   ىى و . ا ىىتبا ية بصىىورة
   .البيئية صحةال مجا  في والرص  ت ص الو  المصالطين  مثر وا تفاء   ترص  ال وتعزيز  والو اية

ىى  منشىىطة وا ىىتعا ة للضىىرر  تعرضىىت التىىي والمىىوار  التحتيىىة نىى البا  ا ىىتعا ة هىىو التعااافي -5  والرصىى  الترص 
عىىىىىا ة الروتينىىىىىي   ىىىىى رةو  المجتمعيىىىىىة التحتيىىىىىة  نىىىىىالبا  وا ىىىىىتعا ة المرصصىىىىىة  الصىىىىىحية المرافىىىىىق تشىىىىىغي  وا 

جىىراءو   اال ىىتجابة حصىىائ  وتقيىىي  الصىىمو   علىى  المحليىىة اتلمجتمعىىا  صطىىة وتنفيىىذ  الحىىق ا ىىتعراض ا 
 .الم تقب  في ةاال تجاب عمليات تح ينلو  المصاطر وطنة من تصفيفلل عم 

 
 مالتالية الجوان  اا ارة وهياك  عمليات ت ع  من نبغيي العمومية الصحية للطوارئ اال تجابة  يت نّ  ولكي
 العمليات وتنفيذ القرارات اتصاذ في والكفاءة الثقة 
 عم  صطط إل  وتحويلها ةو ريع ةموثو  بطرق والمعلومات البيانات معالجة 
 للموار  ال ريح النشر 
 الم اءلة فعاليةو  الماليةو  البشرية الموار  وفيرت في الفعالية تحقيق 

 
 وتىىى ري  اصتيىىىار هاتنياوصىىى بنائهىىىا و ىىىائ  ومىىىن الطىىىوارئ  عمليىىىات مركىىىز فعاليىىىة فىىىي محوريىىىا    ورا   القىىى رات هىىىذ  تلعىىى 

 لمىراضا عىال ل البيطريىة الصى مات مثى   الصىلة ذات الصىرت القطاعىات مح التن يق وكذل  عالية ة راي ذو  موظفين
 .(المنشن الحيوانية

 

 الواليىة  اصى  الطىوارئ إ ارة عىن الم ى ولة الجهىات م ىتويات جميىح على  مشىتر  تنظيمي إطار مو نموذ  تطبيق وياع 
 الماميىىة  الصطىىوط فىىي للطىىوارئ اال ىىتجابة صىى مات مقىى مي إلىى  وصىىوال   الوطنيىىة الحكومىىة مىىن بىى ءا   الواحىى ة  القضىىائية

 وهىو معتىا ة ال الممار ىات مىن( IMS  الحىوا ل إ ارة نظىا  تطبيىق صار العال   من كثيرة منحاء وفي .للغاية مفي ا   ممرا  
   .ااطار هذا عليج يقو  الذ  النموذ 

 

 (IMS) الحوادث إدارة نظام 5-3
 

 عمليىات مراكىز وتلعى . الطىوارئ وحىاالت الصطىار جميح عل  ينطبق مشتركا   تنظيميا   نموذجا    لالحوا إ ارة نظا  ياَع 
 لىى ع  الالزمىىة والمىىوار  المعلومىىات لتن ىىيق اتصىىا  مراكىىز لكونهىىا وذلىى  الحىىوا ل  إ ارة نظىىا  فىىي حيويىىا    ورا   الطىىوارئ
 مهي الحوا ل إ ارة نظا   اص  وظائف صم  تانشن ما وعا ة   .الحوا ل إ ارة منشطة

 اا ارة -1

 التصطيط -2
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 العمليات -3

  تياتياللوج -4
 (.3 الشك  انظر  واا ارية المالية الش ون -5

 
 عىن التبليى  وتن ىيق القىرارات اتصىاذ تتضىمن تن ىيقيةو  و يا يىة وتشىغيلية ا تراتيجيةو  تنفيذية وظيفة اا ارة وظيفة وتاعتبر

 .المصاطر
 

 الحوادث نموذج نظام إدارةم 3الشك  

 
 
 الممكنىىة الصيىىارات وتقيىىي   (وتحليلهىىا المعلومىىات جمىىح صىىال  مىىن  الوضىىح تقيىىي  عىىن م ىى و  فهىىو التصطىىيط   ىى  ممىىا

 .الموار  حوتتب   معج  للتعام 
 

 .للموار  التكتيكي اال تعما   ع  مح العمليات     ويتعام 
 

 .ونشرها الموار  عل  بالحصو   تياتياللوج     ويصتا
 

جراء اانفاق  تتب ح بم  ولية واا ارية المالية الش ون     طلحويض  .اا ارية الص مات ريوفتو  الم فوعات  وا 
 

 والوكىىاالت الحىى ال مىىح جيفىىيتك ويمكىىن مىىرن بننىىج صمىى ال الوظىىائف ذ  الحىىوا ل إ ارة نظىىا  مىىن نمىىوذ ال هىىذا ويت ىى 
 .المتاحة والموار  لالحتياجات وفقا   وطنية  مو ةإ ليمي مو محلية كانتم  واء  الفر ية القضائية اتواليوال
 

دارتها محددة أ طار أو ألحداث االستجابة  طط 5-4  وا 
 

 بحيىل  الصطىار جميىحل شىام  نهىج على  محى  ة راصطىم مو لاحى بن المتعلقىة الصطىط تقىو  من يتمث  مفض  وضىح فىي
 فىي بىالفروق نف ىج الو ىت فىيو  الطىوارئ مىن صتلفىةمال نىواإللي اال ىتجابة عمليات بين المشتركة القوا  ب الصطط عترفت

 ال ىريح النشىر العموميىة الصىحية الطىوارئ بعىض تتطلى م المثىا   ىبي  فعلى .  ىياق بكى  الصاصة  تجابةاال متطلبات
 بْيىى  .والو ايىىة للعىىال  الالزمىىة الصىىي النية الم تحضىىرات مو لم ىىتجيبين با الصاصىىة (PPE  الشصصىىية ايىىةحمال لمعىى ات

 فىي  ىبم ت الىذ  المحى   المامىرض العام  مو الملوِّل نوإل عل  يعتم  الصي النية والم تحضرات المع ات نوإل تح ي  منّ 
 .الطارئة ح ول

 اإلدارة

 قـســم 
الشؤون المالية 

 واإلدارية
 قسـم التخطيط قسـم العمليات

 قـســم 
 اللوجيستيات
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 على  ومنهىا المطلوبىة  والمىوار  العمليىات بعىض عىن تفاصي  مح  ة مصطار مو بنح ال المتعلقة الصطط تق   ما وغالبا  
 ميلي ما المثا   بي 

 تصىىنيف  للطىىوارئ اال ىىتجابة م ىىتويات تصىىعي  مو إنىىذارات إصىى ار إلىى  تىى    التىىي  ولالحىى مو الصطىىر عتبىىات 
 (اتواال تجاب لاح ال

 بموضىىوعات المعنيىىين الصبىىراءو   مصتبراتكىىال  اال ىىتجابة فىىي منهىىا اال ىىتفا ة ينبغىىي التىىي والعلميىىة التقنيىىة القىى رات 
 (العم 

 ومعالجتها البيانات جمح متطلبات 

 شىىىرا   جمهىىىورال تحىىىذيرو   المصىىىاطر عىىىن  يىىىبلتال بشىىىنن الر ىىىائ  نشىىىر  عمليىىىات تعزيىىىزو  المحليىىىة  المجتمعىىىات وا 
 الوكاالت بين التواص 

 القرارات عل  الموافقة عمليات 

  والصال ية القانونية الم ائ 

 الثقافية الح ا يات 

 ونشرها الموا  عل  الحصو  عمليات 

 إشراكه  الواج  الرئي يون الشركاء 

 الموح ة تولي   اصةالص التشغي  إجراءات).   

 
 المتعلقىىة صطىىةال مىىن ا  حيويىى ا  جىىزء  ىىلفا   بىىةماجر وال الماعىى مة هىىاتوزيع وصطىىط والزمىىات المصىىاطر عىىن التبليىى  ر ىىائ  تشىىك 

 ةفالم ىته َ  ةالرئي ىي ريهاالجمى تعىاون على  تحىلّ  وهىي .الصىرت القطاعىات مح ة قمت تكون من ويج   مح  ة نصطارب
 .الح ل وطنة من التصفيف في شاركةللم الجمهور عامة وتعبئة

 

 مجى  مىن بالهى اف اا ارة نظىا  تطبيق يج   لوضحل اال تبا ية والت وية  ارةاا إل  التفاعلية اال تجابة من النتقا ول
 انظىر  ة وريى بطريقىة قتطبمى صطىوات مربىح بالهى اف اا ارة نظا  ويتضمن. مح و ة زمنية مطر ضمن ه افال تحقيق
 م(4 الشك 

 المتاحىىة المىىوار  حىى و  فىىي بوا عيىىة تحقيقهىىا يمكىىنو  تهىىامالحظ مو ها يا ىى يمكىىن محىى  ة مهىى اف وضىىح -1
 و يا اتها المعنية الوكالة والية  ياق ضمن وذل  مح    زمني إطار وضمن

 اله اف تحقيق صاللها من يمكن التي للصيارات تقيي  ل إ ا تنا ا   منا بة ا تراتيجية اصتيار -2

 ال ىىىتراتيجيةل ةنا ىىىبمال( النشىىىطة م   التكتيكىىىات تح يىىى  مهاا ىىىتص ام وتن ىىىيق المىىىوار  علىىى  الحصىىىو  -3
 المنا بة الموار  وتصصيا ةصتار الم

 تحقيىىق مو والقيىىو  الثغىىرات تح يىى  مو الىى ورة هىىذ  بىى ء إعىىا ة مجىى  مىىن تالتىى صال حصىىائ  وتقيىىي  رصىى  -4
 .الوضح ت وية ه ف

 
 
 
 
 



19 
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 لوضعاإلدارة االستباقية ل م4الشك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 العمومية الصحية الطوارئ عمليات مركز تنفيذ -6
 

 الهامىة الجوانى  بعىض وضىاوي العموميىة  الصحية الطوارئ عمليات مركز انشاء إرشا ات الوثيقة من الجزء هذا يق  
 موهي  فيها النظر غيبني التي

 اله اف وضح -1

 وظيفي فريق ك  وظائف شرح -2

 ك الهي تح ي  -3

 .وظيفي مجا  لك  المح  ة والمها  ال وار وصف -4

 
   عمليات الطوارئ الصحية العمومية مركز أهداف 6-1
 

 باال ىتجابة معنيىة وكالىة مكىان  ىواء  الصىحية العموميىة لطىوارئا عمليىات مراكىز مىن مركىز م ّ  مهى اف تكون من يج 
 إ ارة تكىاليف مىن كى  فىي النظىر غىيبنيو . منىج الغىرض مح متوافقة (ات تجاباال من صرآ نوإل ن ّ ب مو ةيالصح للطوارئ

 ميلي ما اله اف تشم    و . اله اف وضح عن  عنج الناتجة والحصائ  ح لال

 معلومىىات مىىن متىىاح هىىو مىىا مفضىى  با ىىتص ا  المحىى   الحىى ل بشىىنن المنا ىى  الو ىىت فىىي تشىىغيلية  ىىرارات اتصىىاذ 
 وصطط تقنية ومشورة و يا ات

  اال تجابة في شركاءال مح والتن يق التواص 

 وا تص امها وعرضها وتحليلها ومضاهاتها بالح ل المتعلقة والمعلومات البيانات جمح   

  لى ع  الالزمىة ا و والمى والصى مات المفاجئة االحتياجات مواجهة ات  ر  ذل  في بما ونشرها  الموار  عل  الحصو 
 مركزال وظائف جميح

 وضح اله اف

 اصتيار اال تراتيجية

 تصصيا الموار 

 تقيي  الحصائ 
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  والتوعيىة الجمهىور وعىي إذكىاء مجى  مىن اال ىتجابة فىي الشىركاء حمى والتن ىيق الجمهىور مىح التواصى   اب  إع ا 
 االجتماعية والتعبئة

  مركزلل اا ارية الص مات وتوفير المالية االلتزامات رص. 
 

   األساسيةالطوارئ الصحية العمومية  مركز وظائف 6-2
 

 صطىىىة فىىىي الىىىوار ة م ىىى ولياتوال لىىىي وار وفقىىىا  ( 1-1-4 انظىىىر  ال يا ىىىات فريىىىق مىىىن بتوجيىىىج وظائفىىىج المركىىىز يىىى   
 تحقيقىىا  و  ال ا ىىية؛ المركىىز وظىىائف لتوضىىيا تشىىغيلي هيكىى  إنشىىاء وينبغىىي. الحىىوا ل إ ارة ونظىىا  للطىىوارئ اال ىىتجابة

 الصىىىحية لطىىىوارئل اال ىىىتجابةب المتعلقىىىة العمليىىىات وتنظىىىي  لتنّمىىى  مفيىىى ة طريقىىىة الحىىىوا ل إ ارة نظىىىا  وفريىىى الغايىىىة لهىىىذ 
 مصتلىىىف مىىىح للتكي ىىىف الكافيىىىة بالمرونىىىة ويت ىىى  م ا ىىىية  وظىىىائف صمىىى  النظىىىا  يتضىىىمن مىىىا ة  وعىىىا . تهىىىاوا  ار  ةوميىىىالعم

 .القضائية والواليات والوكاالت الح ال
 

 ميلي فيما الصم  ال ا ية الوظائف هذ  وتتمث 

 عىىىن  يىىىبلتال تن ىىىيق ذلىىى  فىىىي بمىىىا  الحىىى ال مو الحىىىوا ل مىىىح الشىىىام  التعامىىى  عىىىن م ىىى ولة - اإلدارة -1
 (صرتال وكاالتبال واالتصا  رالمصاط

 ممىا ؛حى لال مو حىوا للل مباشىرةال  ىتجابةاال الوظيفىة هىذ  تتضىمن الميى اني  الم ىتوت فىي - العمليات -2
 ةتقنيال اارشا ات وتوفير التن يق تشم  هيف العليا  الم تويات في

 علىىى  بنىىىاء   الم ىىىتقب  يفىىى اتصاذهىىىا مقتىىىرحال ااجىىىراءات وتصطىىىيط وتحليلهىىىا  البيانىىىات جمىىىح - الت طااايط -3
 لال تجابة المتاحة والموار  حوا للل المحتم  الم ار

 تتب ىىحو  للحىى ل لال ىىتجابة الالزمىىة الما يىىة المىىوار  علىى  الحصىىو  الوظيفىىة هىىذ  تشىىم  – سااتياتياللوج -4
 صىى ماتال تىىوفير ميضىىا   تتضىىمن وهىىي .منهىىا الىىتصلاو  يهىىاعل ظاحفىىالو  تنظيمهىىاو  هىىانيصز تو  المىىوار  تلىى 
 م تجيبينلل الصحية الص مات توفير مث  اال تجابة  ل ع 

عىى ا و  ؛البشىىريةو  الما يىىة المىىوار  تكىىاليف حتتب ىىو  النق يىىة؛ التىى فقات إ ارة - واإلداريااة الماليااة الشااؤون -5  ا 
 .وحفظها اا ارية ال جالت ع ا وا   ؛هاورص  الميزانية

 
 .الح ل تطور يقتضيج ما ح   هاتفعيل فاقإي مو الوظائف هذ  تفعي  ويمكن

 
 الطوارئ الصحية العمومية لمركز التشغيلي الهيكل 6-3
 

. الصم ىة الوظيفيىة جومجاالتى الحوا ل إ ارة نظا  عل  العمومية الصحية الطوارئ عمليات لمركز التشغيلي الهيك  قو ي
 مىن بى ءا   الطىوارئ  مىن ينىةمع منىواإل مىح تكييفهىالو  عليهىا بنىاءولل للتحجىي  و ابلىة  البيىة المجىاالت هىذ  تكىون من غيبنيو 

 مى ت وكىذل  وظيفىة  لكى  المصصمصىين والجهى  الو ىت مقى ار ويصتلىف .اال ىتراتيجي الم ىتوت وحتى  التكتيكي الم توت
 .هاونوع هاو يا  الطارئة حج  فصتالبا  منها وظيفة ل ّ  صارجية ةم اع  عل  الحصو  إل  الحاجة

 

 مثىىى  العموميىىىة  الصىىىحة مجىىىا  فىىىي محىىى  ة وظىىىائف تنفيىىىذ العموميىىىة ةالصىىىحي للطىىىوارئ اال ىىىتجابة تقتضىىىي مىىىا وكثيىىىرا  
 منفصى  فىرإل إنشىاء ويمكن .تقنيةال رشا اتاا عن فضال    العمومية الصحةب المتعلقة والعال  الو اية وص مات ت صالت
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 المو ىىح ح يىى ت يعتمىى و . اا ارة مىىوظفيب إلحا ىىج مو التصطىىيط  مو العمليىىات   ىى  تحىىت وا  راجىىج العموميىىة الصىىحة وظيفىىةل
 .والتقنية العلمية  صالتوالما  التركيز محور عل  المصصا

 

 المتعلقىىىة لو البحىىى مو  الج يىىى ة والتىىى صالت المصىىىاطر بشىىىنن نيىىىةالتق المشىىىورة العموميىىىة الصىىىحة وظيفىىىة تقىىى   من ويمكىىىن
 واا اريىىىىة يىىىىةالمال الشىىىى ون وظيفىىىىة مىىىىن مجىىىىزاء  مىىىىج محيانىىىىا   يمكىىىىن وبالمثىىىى  . وظيفيىىىىةال الحىىىى و  رتعْبىىىى و ىىىى  بالحىىىى ل 

 .ات تيياللوج     في( المشترياتك 
 

  ائى  مو مى ير  الم ى و  نالمعىيم  الشىصا بوا ىطة و وعهىا مكىان فىي الحج  ةصغير ال الحوا ل مو الطوارئ معظ   ارتا و 
 ذتصىتا  تىيال والقىرارات النشىطة تكىون مىا وغالبىا  . الميى اني الم ىتوت على   يىا ة مركز الشصا هذا ينش  و  . (ا لو الح
 على  قطَلىيا  مىا وعىا ة   ؛الوضح معالجة مج  من والما ية البشرية للموار  المباشرة ا ارةبا متعلقة المي اني الم توت عل 
 العموميىىىة الصىىحية الطىىوارئ لعمليىىىات ا  مركىىز  لىىي  القيىىا ة مركىىىز منّ  مىىن الىىرغ  وعلىى  . التكتيكىىىي  الم ىىتوت المىىر هىىذا

 الطىوارئ عمليىات مركىز نمىوذ  يتبىح من وينبغىي الطىوارئ عمليىات كىزامر  نظىا  من جزء منج إال للكلمة  ال  يق بالمعن 
 بوا ىىطة الحىى ل مو ىىح فىىي جميعهىىا الصمىى  الوظىىائف تانفمىىذ مىىا غالبىىا   ال ىىيناريو  هىىذا مثىى  وفىىي .الصمىى  الوظىىائف ذ 

 الفريىق قىو ي من يجى  الصيىرة  الحالىة وفي. الشصاا من  لي  ع   من مكون صغير فريق بوا طة مو  واح  شصا
 .القيا ة  لطة القانون لج يصو  ذ ال شصاال مو  صبرة   الكثر مو  نا   الكبر مو الكفن الشصا

 

 توجيىىجال مو واارشىىا  والتن ىىيق المىىوار  مىىن مزيىى ال إلىى  ونالميىى اني الم ىىتجيبون يحتىىا   ىى   الكبىىر حجمىىا   الطىىوارئ وفىىي
 الصىحية الطىوارئ لعمليىات مركىز تفعيى  ويمكىن .بهىا ضىطلعوني التىي اال ىتجابة منشىطة  ع  مج  من ال يا ات بشنن

 ات ىىىتيياللوجو  والعمليىىىات والتصطىىىيط اا ارة وظىىىائف لتنفيىىىذ الىىىالز  الىىى ع  لتىىىوفير المو ىىىح فىىىي  ائىىى  مو م  ىىىت العموميىىىة
 لمراكىىز نيىةتقال واارشىا ات ال يا ىات بشىىنن واارشىا ات التشىغيلي الى ع  المركىز هىىذا ويىوفر. ةواا اريى الماليىة الشى ونو 

  ىىحامو ال مىىن المق ممىىة المىىوار  علىى  الحصىىو  طلبىىات وت ىىريح تن ىىيق ميضىىا   المركىىز ويتىىول . المو ىىح فىىي الموجىىو ة القيىىا ة
جراء ؛يةالمي ان  بمىا المو ىح  صىار  بهىا ضىطَلحالما  النشىطة ا  ارةو  المى ؛ طويلىةال ح الال مثناء اال تراتيجي التصطيط وا 

 الم ىىتوت ا ىى  الم ىىتوت هىىذا علىى  ياطَلىىق مىىا وعىىا ة  . القىىرار صىىنح عمليىىات فىىي ةالرئي ىىي ةكيالشىىر  الجهىىات إشىىرا  هىىافي
  .التشغيلي 

 فىىي وطنيالىى الطىىوارئ عمليىىات بمركىىز المركىىز هىىذا ربىىط جىىر ي  متعىى  ة  طاعىىات علىى  ثر  تىى التىىي الكبيىىرة الطىىوارئ وفىىي
 وفىىي. المو ىىح فىىي الموجىىو ة المحليىىة (DMA  الكىىوارل إ ارة منظمىىةو ( NDMA  الكىىوارل ا ارة الوطنيىىة منظمىىةال إطىىار
   . طاعات ع ة يص   من المو ح في الموجو  الطوارئ عمليات لمركز يمكن  الحاالت بعض

 

 الوظيفية باألقسام المرتبطة والمهام األدوار 6-4
 

 اإلدارة موظفو 6-4-1
 

 مالتالية ياتالم  ولب اا ارة موظفو يضطلح

  العمومية الصحية ارئالطو  عمليات لمركز شام ال التشغي 

  اال تجابة في والشركاء اال تجابة منشطة تن يق كيفية تح ي 

  الىى ع  قىى  ت التىىي  المتعاونىىة والوكىىاالت( الذاتيىىة التكتيكيىىة هىىاموار  تقىى   التىىي م   الم ىىاعة ة بالوكىىاالت االتصىىا 
 (الصارجي

  الجمهور مح التواص 
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 الم تجيبين  المة تنمين 

 العليا القيا ة من توجيهات عل  والحصو  العليا التنظيمية لقيا ةا إل  الحالة تقارير رفح 

 الموار  تعبئة.  

 
 جانىى  مىىن والجهىى  العمىى  فىىي وا ىىتمرارية ات ىىاق هنىىا  يكىىون من يجىى   ةالمعقمىى العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ إ ارة عنىى و 

 مالتالية الجوان   ارةاا     يعزز من يج  الغاية هذ ل ا  وتحقيق. الشركاء جميح

  مكانو  هاو  رات هاوالياتو  المشاركة الوكاالت ا مه فه   هااتا 

  مشتركة تشغيلية صورة تكوين مج  من للح ل ال يا ية العوام  فه 

 للحصائ  مشتركة اتا ي  إنشاء 

 مشتركة ومغراض ومه اف ر ية وضح 

 ااجراءات تن يق. 

 
 الطىوارئ عمليىات مركىزب الصاا فقمر ال م يرو    لحواال م يرتل  الصاصة ب تشم   ارةاا لموظفي ال ا ية ال وارو 

 مال وار هذ  تفاصي  يلي فيماو . رو الجمه مح ص واالت م  و و   الصحية العمومية

 
  حوادثال مدير

 

ىىال محيانىىا   وي ىىم   حىىوا للل مىى يرا   الم ىى ولة الوكالىىة تعىىيِّن  من ويمكىىن.  ارةاا   ىى  عىىن م ىى وال   ليكىىون( مو الىىرئي  قمن ِّ
 ليقىى موا اتصىىا  وم ىى ولي  ىىالمةلل وم ىى وال   للمصىىاطر ومىى يرا   الجمهىىور مىىح للتواصىى  م ىى وال   المتعاونىىة االتالوكىى تر ىى 
  ائى    ارةاا وظيفىة عىن الم  و  الشصا ي م  ما فغالبا    ي انيالم م توتال عل  مما. حوا لال لم ير المباشر ال ع 
 . ا لو الح
 

 الطوارئ عمليات مركز مرفر مدير
 

 هىىو فىىقالمر  ومىى ير. (ا لو الحىى مىى ير عىىن ويصتلىىف  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز فىىقلمر  مىى يرا   ميضىىا   الم ىى ولة وكالىىةال تعىىيِّن
 والجهىزة ظ والىنا  وظىائفال جميح منّ  من التنك  ذل  يشم و  عليج  والحفاظ الطوارئ عمليات مركز تشغي  عن الم  و 
 ونحصىىلي نىىينالمعيم  المىىوظفين ومنّ   إليهىا الحاجىىة عنىى  هاتشىغيل يمكىىنو  جيىى ا   ماصىانة نمىىوظفيال  عىى  م واتو  يىاتوالبرمج
ذاو . ته فعىىالي تعزيىىزل المنا ىى  التىى ري  علىى   مىىوظفينال مىىن فريىىق تىىول ي مىىا عىىا ة    ائىى   مقىىر ولىىج كبيىىرا   المرفىىق كىىان ا 
 المكانيىة يىةالجغراف المعلومىات ظى ونا  واالتصىاالت المعلومىات ظى نا  و عى  إ ارة مجى  مىن مرفقال م ير مح عم ال يننيتقال
 GIS ) يةالمن والم ائ. 
 

 الجمهور مع التواصل مسؤول
 

 الجمهىور مىح التواصى  م ى و  يضطلحو . العمومية الصحية الطوارئ إ ارة في حا ما    ورا   الجمهور مح التواص  يلع 
 مالتالية بالم  وليات

  ااعال  وو ائ  الجماهير من متنوعة مجموعة مح التفاع 

 االجتماعية والتعبئة بالمصاطر الوعي إذكاء  ةال عو  منشطة تنفيذ) 
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 التواص  منتجات ا تح ال. 
 

 الت طيط قسم 6-4-2
 

 مالتالية بالم  وليات التصطيط     يضطلح

 ومعالجتها البيانات تجميح 

 وتبليغها التشغيلية المعلومات إنشاء 

  ليح ال المحتم  التطورب التنب 

 العم  وصطط واال تراتيجيات اله اف وضح 

  المطلوبة التقنية الصبرات تح ي. 

 
 تحقيىق باغيىة المتاحىة والما يىة البشرية الموار  بتصصيا التصطيط وظيفة من كبير جزء ياعن  المي اني  الم توت وعل 
 التصطىيط منشىطة تاعنى  مىا فغالبىا   المو ىح  صىار  من ال ع  يق   الذ  الطوارئ عمليات مركز في مما. ممكن تنثير مكبر

ى الم لمىوار ل المها  ا  نا و  الصحية  الموار  جميح م اء م توياتو  لق رات مصطط ر   مث  صتلفةم بم ائ   عليهىا تحصم
 .الح ل احتواء مج  من ونشرها ح يثا  

 

 مجىى  مىىن وذلىى   عمليىىاتال  ىى   مو التصطىىيط   ىى  إلىى  الوبائيىىة اتريىىالتح مثنىىاء البيانىىات تحليىى  م ىى ولية إ ىىنا  ويمكىىن
 .الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز  اص  بالظروف الوعي وتعزيز للم تجيبين تشغيلية مه اف وضح

 

 العمليات قسم 6-4-3
 

 عمليىات كىزامر  م ىتوت وعلى  .للح ل مباشرةال ال تجابةا مج  من الموار  ا تص ا  عن يةالم  ول العمليات     يتول 
 وتقىىى ي  اال ىىىتجابة عمليىىىات جميىىىح تن ىىىيق فىىىي عمليىىىاتال   ىىى  م ىىى ولية تتمثىىى  المو ىىىح  فىىىي الىىى ع  قىىى  ت يتىىىال الطىىىوارئ
 عمليىة  عى  مجى  مىن مرتجلىة مو  ائمىة ا ىتجابة صطىة تنفيىذ عىن ميضىا   م  و  وهو  تنفيذهال الالزمة التقنية اارشا ات
  ىبي  على  منهىا المباشىرة  اال ىتجابة منشىطة بتنفيىذ العمليىات   ى  عنى يا  الميى اني  الم توت وعل . المي انية اال تجابة

 مالمثا 

  التطعي 

 المصالطين مثر ا تفاء 

 الفرز 

  ونقله  المتوفين /المصابين /المرض  عال 

 والمباني الشصاا عن التلول إزالة 

 الوبائية البيانات وجمح المراض  ترص   عمليات إجراء 

 للضرر تعرضت التي الصحية التحتية ن البا  م اء ا تعا ة مو /و الطوارئ عيا ات إنشاء 

 العمومية الصحية لت صالتا  ائر 

 عالجيا   الحاالت وت بير الصحة تعزيز مج  من المجتمعية التوعية نطاق تو يح. 
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 .العمليات ق  ل فرعيال هيك لل بالن بة الحا  هو كما - ومثر  جوحجم الح ل نوإل ح   اال تجابة منشطة تصتلفو 

 
 ستياتياللوج قسم 6-4-4
 

 تلىى  وتتب ىىح للحىى ل لال ىىتجابة الالزمىىة والتشىىغيلية التكتيكيىىة المىىوار  علىى  صىىو الح يةم ىى ولب  ىىتياتياللوج   ىى  يضىىطلح
 ميلي ما الموار  تل  تشم  و  . منها والتصلا عليها والحفاظ وتنظيمها وتصزينها الموار 

 المرافق 

 إلىىى ومىىىا  ينالم ىىىتجيب و عىىى  والمىىىن   بالغذيىىىة الصاصىىىة صىىى ماتالو  والثىىىال   االتصىىىاالت معىىى ات  الصىىى مات  
 (ذل 

  والميا  الغذية إم ا ات رص 

 الصطرة والنفايات وال ائلة الصلبة نفاياتال من التصلا 

 البر  والنق  ة يباالكت العما و   المعلومات تكنولوجيا مث  مجاالت في   ع ال وموظف) 

 الشصصية الحماية ومع ات  والمركبات الال لكي  االتصا  ومجهزة الحوا ي   مث   المع ات) 

 المفاجئة االحتياجات فون المصتصون بمواجهةالموظ 

 ثة  الموا  وت مير المرض   نق   النفايات من والتصلا النق  ص مات  (.ش ونه  وا  ارة المتوفين نق  الملوم

 
 .الص مات هذ  وفيرت ميضا   العمليات     يتول  من ويمكن

 
 واإلدارية المالية الشؤون قسم 6-4-5
 

  ىبي  على  تشىم    ى  والتي اا ارية  والمها  المالية النشطة جميح عن يةالم  ول واا ارية المالية الش ون     يتول 
 ميلي ما الحصر  ال المثا 

 النق ية الت فقات إ ارة 

 والبشرية الما ية الموار  تكاليف تتب ح 

  ورص ها الميزانية إع ا 

  وحفظها اا ارية ال جالت إع ا 

 التعويض مطالبات إ ارة 

  الشراء و عق إع ا 

 والتنمينات الحوافز  فح. 

 مجى  مىن الطىوارئ عمليات مركز في ةروتيني بصورة ومتاحا   حاضرا   واا ارية المالية الش ون     رئي  يكون من يج 
 الماليىىة الشىى ون مىىوظفيل وبالن ىىبة. اا اريىىة ال ىىجالت ظىىةفَ لحَ  المركىىز  اصىى  م ىىاحة تىىوفير وينبغىىي .عمليىىاتال تي ىىير

 .المركز مقر صار  مماكن له  تاصصما من يمكنف صرين اآل واا ارية
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 الصحية العمومية الطوارئ عمليات لمركز األساسية المكونات 6-5
 

 وجىىىو  يتطلبىىىان ال ا ىىىية وظائفىىىج وتنفيىىىذ الصىىىحية العموميىىىة الطىىىوارئ عمليىىىات لمركىىىز الرئي ىىىية الهىىى اف تحقيىىىق إنّ 
 (م5 الشك   التالية ال ا ية المكونات

 
 الصحية العمومية المكونات األساسية لمركز عمليات الطوارئ: 5الشكل 

 وااجراءات الصطط 

  الما ية التحتية البان 
  البيانات ومعايير المعلومات ناظ 

  واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية البان 

  البشرية الموار 

 
 

 .من هذ  المكونات ال ا ية في ال  ا  التالية واح  ك لوصف  وير 
 
 ال طط واإلجراءات 6-5-1
 

االنتقىا  مىن اال ىتجابة التفاعليىة  المركىز فىيمهمىة تتمثى  قطىاإل الصىحة  ب الصاصىة في إطار صطة اال تجابة للطوارئ
تها. وفىىي حىىين مّن المركىىز يىىوفر مكانىىا  ت ىىوي إلىى  صىىحية عموميىىة إلىى  إ ارتهىىا بصىىورة ا ىىتبا ية  ثىى  فىىي النهايىىة لطارئىىة

تنفيىىذ نظىىا  إ ارة الحىىوا ل ومصتلىىف الصطىىط وااجىىراءات المرتبطىىة بىىج هىىو الىىذ  يىى    إلىى  إنجىىاز  ا ارة الحىى ل  إال منّ 
 المهمة.

 
 عل  ثالثة منواإل من الصططم جعمليعتم  مركز عمليات الطوارئ في و 

 الصحية العمومية صطة مركز عمليات الطوارئ -1
 صطط اال تجابة لح ال مو مصطار مح  ة وا  ارتها -2
 م  الصاصة بالحوا ل.صطط الع -3

 
مركىز عمليىات الطىوارئ مو برنىامج إ ارة مصىاطر الطىوارئ الصىحية م ى ولية بة صاصىيتحم  معضاء اللجنة التوجيهيىة ال

جىىراءات العمىى  الصاصىىة بىىالمركز.  العمىى  مىىح إ اراتهىى  ووكىىاالته  مىىن مجىى  إعىى ا  وتقيىىي  المجموعىىة الوليىىة مىىن صطىىط وا 
 لمركز. ليج  من يضح ه الء العضاء صطة   ةصحية عمومي طارئةو ب  ح ول مّ  

 
 الصحية العمومية  طة مركز عمليات الطوارئ

 
جىراءات الصحية العموميىة صطة مركز عمليات الطوارئ توضا  وتشىك  هىذ  الصطىة. مركىزالتشىغي   هيكى  ووظىائف وا 

  يهاومفىىىىىر  ا و ال تافيوصىىىىتو   الالزمىىىىىة اال ىىىىتماراتتحتىىىىو  علىىىىى   حيىىىىىل  المركىىىىز لمىىىىىوظفي و ال رجعىىىىي لي  المالىىىى
جراءات التشغي  العمليات    .الموح ةوا 



26 26 

 

 

 

 2015تشرين الثاني/ نوفمبر 
 

و   تتضمن الصطة مالحىق صاصىة بمواضىيح محى  ة وبىبعض الوظىائف التشىغيلية  وكىذل  صططىا  ال ىتمرارية العمليىات 
جىراءات التشىغي  الموحى ة. وت ىما الصطىىة    صطىىة وتنفيىذ إعى ا ب  عموميىةالصىحية ال الطارئىىةوضىح  بى  حى ول التىي توا 

 .مو الح لحوا ل ال مثناء مكبر فعاليةب  عم
 
جعىى  إ ارة عمليىىات المركىىز م ىىنلة روتينيىىة ويمكىىن بحيىىل ت الصىىحية العموميىىة مركىىز عمليىىات الطىىوارئ   صطىىةصىىمم تا و 

 من يرتجلىىىوا ح ىىى   و الطارئىىىةعلىىى  جوانىىى  محىىى  ة مو فريىىى ة مىىىن  واركىىىز من ي لمىىىوظفي المركىىىز اتىىىيالتنبىىى  بهىىىا  ممىىىا ي
 .ل ياق الح  يقتضيج ما
 

دارتها   طط االستجابة ألحداث أو أ طار محددة وا 
 

التىي ينبغي من ت تن  صطط اال تجابة لح ال مو مصطار مح  ة وا  ارتها إل   ائمة الته يى ات والصطىار ذات الولويىة 
وطنيىىىة وينبغىىىي من تضىىىح هىىىذ  الصطىىىط فىىىي االعتبىىىار اللىىىوائا مو الواليىىىات اا ليميىىىة وال .اتعمليىىىة تقيىىىي  الته يىىى  تحىىى  ها

مالحىىق لصطىىة مركىىز عمليىىات  شىىك فىىي  الصطىىط هىىذ  إ را  والمحليىىة التىىي  ىى  تنطبىىق علىى  ته يىى ات محىى  ة. ويمكىىن
 الطوارئ.

 
  طط العمل ال اصة بالحوادث

 
 صطىىط العمىى     تىىيمكىىن من تىىوافر المىىوار  والقىى رات  لمىى ت الصىىحية العموميىىة و  الطارئىىة ومثىىر تقيىىي  لحجىى  ا  إلىى  اا ىىتن

وتوضا صطة العم  المكتوبة مو الشفوية اله اف المح  ة التىي يجى  تحقيقهىا بالتعا ى  مىن  كثر فعالية.إل  ا تجابة م
هىىي تىىزو  صطىىط العمىى  الصاصىىة بىىالحوا ل  اصىى    ىى  التصطىىيط  و  ر ىى مجىى  بلىىوه الهىى اف الو ىىح ا ارة الحىى ل. وتا 

 .اجراءات الحالية والم تقبليةتنفيذ ال ةالالزم هاتبالتوجي شرافيين في مركز عمليات الطوارئاا الموظفين جميح
 

الو ىىت  عىن فتىرات التشىغيلية. وتعبىر الفتىرات التشىغيليةال ىا  لتح يى  ال وتشىك  صطىط العمى  الصاصىة بىالحوا ل ميضىا  
. ويصتلىف طىو  الفتىرات التشىغيلية للموار  المطلوبة الم بقتصطيط لالالز  لتحقيق اله اف المح  ة في صطة العم   ول

  اعة. 24تراوح بين بضح  اعات ويما    وغالبا  ك  ح ل بعينجاحتياجات ح   
 
 التحتية المادية لمركز عمليات الطوارئ الُبنى 6-5-2
 

متعى    مكىانمانشى  لهىذا الغىرض مو فىي  مكىانمركىز عمليىات الطىوارئ مقىرا  لىج إمىا فىي ب الصاا مرفقاليمكن من يتصذ 
فىي  نىا  مىن الناحيىة الما يىة والبيئيىة  و ىابال  للوصىو  إليىج و ىا را  على  البقىاءمنمو  يج  من يكىون المكان لكنّ الغراض. 

من تحى ل  الصطىار الكثىر احتمىاال   ممىا على  البقىاء  المركىز  ىا را   يجى  من يكىونو ة. كارثى ح ول حالة وجو  ته ي  مو
 ماع  صصيصا  لهذا الغرض.لمصاطر لالتي ح  ها تقيي  و 
 

 مىا  مو ىح  تجهيىز غىيبنمن تتوفر صيارات ب يلىة  وي يج  من العطا تكنولوجية وغيرها ال ح ول العطا وفي حالة 
إعى ا  صطىة ال ىتمرارية العمىا   مو صطىة  جى ص ا . ويغير صىالا لال ىتالمركز ال ا ي  يريص صشية مناحتياطي 

 تطبيق.وضعها موضح الال تمرارية العمليات  و 
 

ل ىىىيارات ا لو ىىىوف كافيىىىة ومن تتىىىوفر فيىىىج ممىىىاكنالم ىىىتص مين إليىىىج   ي ىىىه  وصىىىو  مو ىىىحويجىىى  من يكىىىون المركىىىز فىىىي 
 .ةنالمعيم  ةن الوكاالت الرائ ة والشريكم ةمعقول مو عج عل  مقربةمن يكون و   المن  ر كاف من كذل  و صاصة ال
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 المرفر
 

ات مغلقىة منا ىبة وم احمشتركة مفتوحة  مماكنكافية لموظفيج  ويج  من يحتو  عل   المركز كون م احةتمن  ينبغي
ومن الضرور  ميضا  وجو  ممىاكن صارجيىة  ومنشطة المجموعات الصغيرة. عن باع  تاجرتوالم تمرات التي  لالجتماعات

 حجى  يجى  من يكىونو الشىركاء الصىارجيين.  حلتن ىيق مىلو  والمقىابالت والمى تمرات الصىحفية اجراء الجل ىات ااعالميىة
ويجىى  من تتىىوفر فىىي المركىىز مرافىىق إصىىحاح منا ىىبة  مىىن الراحىىة. معقىىو بقىى ر  جميىىح وظائفىىجال ىىتيعا   يىىا  كاف المرفىىق

 .في بعض الحيان عمله  هنا فترات تطو  الذين     للموظفينالطعا   مع ات اع ا ا تراحات و و 
 

 .عم  ها ئة ن بيا   مماكنو لالجتماإل  مماكن وفرتت بحيلوينبغي تق ي  الم احة 
 

علىى  المصططىىين  إال مّن هنىىا  مىىيال  إلىى  تشىىجيحطاغيىىة فىىي معظىى  الواليىىات القضىىائية   لتكلفىىة مهميىىةلوغالبىىا  مىىا تكىىون 
 .العك  ولي   متطلبات الهيكليةمح الالتكاليف  مواءمةمحاولة 

 
 علىىى  الم ىىتوت اا ليمىىىي مكثىىىر شىىيوعا   لهىىىذا الغىىرض صصيصىىا   وغالبىىا  مىىىا تكىىون مراكىىىز عمليىىات الطىىىوارئ التىىي مانشىىىئت

ات. ممىا مراكىز االجتماع كنماكن لعق كثير من الحيان وتا تص   في   ةالوطنيوت الحكومات م تو  وم توت المقاطعات
لغىىىرض آصىىىر   عىىىا ة   م ىىىاحة ىىىتص   التا عمليىىىات الطىىىوارئ الثنائيىىىة مو المتعىىى  ة الغىىىراض فهىىىي الكثىىىر شىىىيوعا   حيىىىل 

المىر مفيى ا  لنىج يعنىي مّن الم ىاحة اللزو . و ى  يكىون هىذا عن   لعمليات الطوارئمركز تحويلها إل   جر الت ري   ويك
معىىى ات تكنولوجيىىىا المعلومىىىات مّن   و المركىىىز الع يىىى  مىىىن مىىىوظفي  ىىىياجَل  منىىىجالىىىذ   نف ىىىج و ىىىحفىىىي الم غالبىىىا   ىىىتكون 

 الواجىىى بصىىىورة روتينيىىىة. وفيمىىىا يلىىىي االعتبىىىارات الرئي ىىىية  وتاصىىىان  ىىىتص   تا  غالبىىىا  ( 3واالتصىىىاالت  انظىىىر الملحىىىق 
 مبصورة روتينية لغراض مصرت تا تعم ر في ا تص ا  م احة عن  التفكي مراعاتها

  فىي م ى  مىىن  المركىىز بى ء تشىغي و  لعمليىات الطىىوارئينبغىي من يكىون ممكنىا  إصىىالء الم ىاحة وتحويلهىا إلىى  مركىز
 بصورة روتينية.هذا التحوي   ت ري  الموظفين عل  غيبن  وي اعة

  المحى   ااطىار الزمنىي فىيتى ابير ممنيىة منا ىبة  وضىح نىا  ممك  مو يجى  من يكىون منمونىا  مكىان اليج  من يكىون 
 .عمليات طوارئمركز  إل  جتحويلعملية ل

 /البقىىاء بعىى  الكىىوارل والحصىىو   لىى ع  القىى رة علىى المرفىىق م ىىتوفيا  للمتطلبىىات ال ا ىىية  يجىى  من يكىىون المكىىان
بفضىىى  ء الكىىىوارل الطبيعيىىىة العمليىىىات مثنىىىا مواصىىىلةعلىىى  االحتياجىىىات ال ا ىىىية  ويجىىى  من يكىىىون  ىىىا را  علىىى  

 في حاالت الطوارئ. لكهرباءل ا  م ا ات الغذائية ومص ر لمو  لميا  الشر  المنمونة  وية ومص را  نية با  امتالكج
 وفر م احة كافية ال ىتيعا يمن  يج   إال منج الصحية العمومية عل  الرغ  من از حا  مركز عمليات الطوارئ 

 المىىاكنمىىزيج مىىن  وفىىي معظىى  مراكىىز عمليىىات الطىىوارئ يوجىى  لتشىىغيلج.مىىوظفين ومعىى ات  مىىا يحتىىا  إليىىج مىىن
 الهىى ف مىىن ضىىرورة وجىىو . و المفتوحىىةالمىىاكن فىىي  يجىىر  مىىن العمىى  ا  يىىر بك ا  جىىزء علمىىا  بىىننّ مغلقىىة  المفتوحىىة و ال

نفمىذ التىي تا  ومنشطة العم  عن باع  تاجرتتي ت ال تمراوالم لالجتماعات هو توفير مماكن بعض الم احات المغلقة
 في مجموعات.

 
إال   ىتص   تا مراكىز عمليىات الطىوارئ التىي الفىي  بشى ة معىايير الصىحة وال ىالمة يتى ن  م ىتوت ن الحيىانمى وفي كثير

ففىي   .الشىك  يتبىح الوظيفىة  تطبيىق مبى م المهى  صىيرة؛ ولكىن مىن  زمنية لفترات إال عم ال تا تالمرافق  لنّ  وذل   نا را  
 وم ىاحة المكىانالمىوظفين  متطلباتها مىن حيىل عى    إال مّن حج  الح ال الطارئة  وبالتالي حين مّن الوظائف  يا ية

 المركىز نشىاءإ الىذ  ي ىبقمصىاطر التحليى   صىال  مىن هار يق ت ج يغير معروفة  و كلها ممور التكنولوجية(  تجهيزاتوال
ا حتمىى تىىي يا الحىى ال ال تح يىى مىىن مجىى   مركىىز عمليىىات  مىىن صىىال  تهىىاإ ار  ويتعىىين كبىىرال الثىىرلهىىا  من يكىىون مو ياىىرجم
 الطوارئ.
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 األمن

 
معالجىىىة كميىىات كبيىىىرة مىىىن المعلومىىات  وغالبىىىا  مىىا تكىىىون معلومىىىات الصىىىحية العموميىىة يتىىول  مركىىىز عمليىىات الطىىىوارئ 

حىى ول مّ   تتحمىى  وال مىىن ضىىغوط بيئىىة العمىى  ميضىىا   عىىانيوكثيىىرا  مىىا ت .علىى  شاشىىات عىىرض مفتوحىىة وتابىىل ح ا ىىة
نا ىى  يا ينبغىىي من تاعقىى  المىى تمرات ااعالميىىة وجل ىىات التصىىوير الفوتىىوغرافي صىىار  المو ىىح مو فىىي و ىىت تشىىوي . لىىذ

 مرئية للغير. غير المعلومات الح ا ة فيج تكونفي و ت و   موظفي المركز
 

  مىىن يا ىىو شىىبكات الحينبغىىي ميضىىا  حمايىىة   و  ىىر  رة ومحميىىة بكلمىىة ويجىى  من تكىىون جميىىح الىىروابط االكترونيىىة مشىىفم 
 ج.وانقطاع وحاالت االرتفاإل المفاج  للتيار الكهربائي اتالشبك عل  هجماتال هاالته ي ات الصارجية  بما في

 
هجىىو  مىىن مّ  والمىىوار  والمىىوظفين مىىن الصطىىار الروتينيىىة و  المرفىىق ضىىمان حمايىىةل المو ىىح اتصىىاذ تىى ابير فىىيوينبغىىي 
   و/الصىارجي حمايىة المحىيطظى  ونا مغلقىة  ال  وائر التلفزيونيىةبىة بالىظى  المرا نا  ا ىتص ا  التى ابير تشم  هذ    و . محتم 

بىىى  مىىىن فال ا وتصزنهىىى هىىىاظ  التىىىي تعالجوالىىىنا   مركىىىزال. وللحفىىىاظ علىىى  ممىىىن بيانىىىات الىىى صو  /لوصىىىو ا مرا بىىىةناظىىى   مو
 ؛فحىة الفيرو ىاتمكا يىاتبرمج محى لا ىتص ا  و ؛ وحماية كلمات المىرور؛ التشفيرو  ؛يةحماج ران الاال تص ا  الروتيني ل
حى ول  ةفىي حالى اتالصى م مىن مجى   ىرعة ا ىتعا ةيجهىزة( ل و ى ر مىن الى ع  االحتيىاطيلبيانىات  ل وال ع  االحتيىاطي

 .صرق ممني
 

 الدعم االحتياطي
 

ممىىا  الصطىىار المحتمىى  حىى وثها والتىىي  صىىمو  ىىا را  علىى  ال الصىىحية العموميىىة ينبغىىي من يكىىون مركىىز عمليىىات الطىىوارئ
العطىىىىا   لمواجهىىىىة المركىىىىز. لىىىىذا فمىىىىن الضىىىىرور  وجىىىىو  صطىىىىط احتياطيىىىىة نشىىىىاء  المصىىىىاطر ال ىىىىابق احىىىى  ها تحليىىىى

التىي  حىاالتفىي ال للمركىز ال ىتص امجمو ح ب ي   من الضرور  ميضا  وجو   و المركز اص   التكنولوجية التي    تح ل
 للظروف. ن غير صالا لال تعما  مو غير منا  المعيم  المرفقتجع  

 
كىىز امر بالصاصىىة  متطلبىىاتال جميىىح ي ىىتوفيا ىىتص ا  مو ىىح بىى ي  ال   يت ىىنّ  ىى   المطروحىىة ومثرهىىا حجىى  الطىىوارئ ل ووفقىىا  

وي ىم  هىذا المو ىح من المو ىح ال ا ىي   وكذل  بعض الموظفين عتم  عل  نق  بعض المع ات  وي عمليات الطوارئ
   با ىىتمرار  مو بكثىىرة  فينبغىىي من يكىىون لهىىا مو ىىح . وفيمىىا يصىىا المراكىىز ال ائمىىة التىىي تا ىىتص(البىى ي   المو ىىح الىى اف  

 ب ي  يمكن تفعيلج بكام  طا تج في غضون   ائق  وي م   المو ح ال اصن (.
 

ا ىتمرارية العمليىات  وضىح صطىط  ى  مار ىت عمليىا  الصىحية العموميىة  تكون جميح مراكىز عمليىات الطىوارئ منوينبغي 
لمحىال  صطىة وضىح   بمىا فىي ذلى   ى  تحى ل فىي العمليىات مو العمىا ت انقطاعىا م ّ  ةواجهىمو ا تمرارية العما  لم

 .لموظفين الرئي يينلمو غير متو ح متو ح  فق ان مواجهة م ّ من مج   الوظيفي
 

 مركز عمليات الطوارئ االفتراضي
 

غيلية مو مىىن المرونىىة التشىى وجىىو   ىى ر مكبىىر تتطلىى فىىي الحىىاالت التىىي  افتراضىىي إنشىىاء مركىىز عمليىىات ينبغىىي النظىىر فىىي
يعتمىى   بحيىىل  للمركىىز الحقيقىىيالحقيقىىي. إذ يمكىىن إنشىىاء مركىىز افتراضىىي ليكىىون مكمىىال    ع  المركىىزاحتياطيىىة لىى ات ىى ر 

عمى   بمكىانمتع  ة  الموجو ين في مماكنمركز موظفي ال لربط يةومحطات العم  االتصاالت الحوا ي عل  شبكة من 
 افتراضي مشتر .



29 

 

 

 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 
التحتيىىىة لالتصىىىاالت وتكنولوجيىىىا المعلومىىىات؛   نىىىفتراضىىىيم موثو يىىىة البا االمركىىىز ال جىىىو لو وتشىىىم  االعتبىىىارات الرئي ىىىية 

 المركز؛بىى الصاصىىة مهمىىةالن عىىالمىىوظفين  إلىى  تشىىتيت انتبىىا  العمىى  الصىىرت فىىي ممىىاكن ضىىغوطالمن تىى     يىىةاحتمالو 
   مّ  مو ح ما   مشتر . بج يتميز  لوجج الذ وفق ان  يمة التفاع  وجها  

 
 التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت نىالبُ  6-5-3
 

ال و (. ICTنى  التحتيىة لتكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت  تعتم  عمليات المركز اليومية عل  مجموعة متنوعىة مىن البا 
. وتعتمى  المتطلبىات فىي هىذا الصى   هىاركيبت المطلىو  لىناظ تح يى  ال  مو المركىز بالمعى ات جهيىزتوج  معىايير محى  ة لت

لىى  عوامىى  ع يىى ة  منهىىا علىى   ىىبي  المثىىا  ال الحصىىرم نىىوإل الحىىا ل المتو ىىح  مو منىىواإل الحىىوا ل المتو عىىة(  والمو ىىح ع
  والبرمجيىاتوتتضمن الحلىو  التكنولوجيىة الصاصىة بمراكىز عمليىات الطىوارئ ناظى  الجهىزة  الجغرافي  وع   الموظفين.

 المعلومات  ومنها ما يليم واالتصاالت ال اصلية والصارجية  وجميح جوان  إ ارة
   المتاحىىة االكترونىىي صيىىارات االتصىىا  التىىي تصتلىىف ح ىى مىىن الصيىىارات  الع يىى نظىىا  مو شىىبكة اتصىىاالت تضىى .

 وموصىىىىولةعمىىىى  ال اتمحطىىىى تعمىىىى  بنظىىىىا  حوا ىىىىي  يحتىىىىا  الموظفىىىىون إلىىىى   و اصىىىى  مركىىىىز عمليىىىىات الطىىىىوارئ
 .ةثابت اتفو مو ه ةنّقالاتف و ه كذل  إل و   نترنتااب

 اتليلن بة ليماكن النائية     يكون الصيار الوحي  هو ا تص ا  ناظ  االتصا  الهاتفي الال لكي مو البا   . 
   إجىىراءالقىى رة علىى   فرهىىااالواجىى  تو إحىى ت القىى رات الرئي ىىية  تاعتبىىرفىىي جميىىح م ىىتويات مراكىىز عمليىىات الطىىوارئ 

 في يوية.الم تمرات ال في مح ن الحوا   والتي تشم  م تمرات عن باع ال
   تىى ثر علىى   التىىيال ىىيا ية  جحالىىة الحىى ل وجوانبىىل بصىىريةوجىىو  شاشىىات عىىرض كبيىىرة علىى  تقىى ي  صىىورة ي ىىاع

إلى   . ومن الضرور  ميضا  توافر الق رة عل  رصى  و ىائ  ااعىال   التلفزيىون  وااذاعىة  ومىاعملية صنح القرار
عا ة مرئيت جي  الال توافر الق رة عل ذل (. ومن المفي    الت جيالت. تشغي  وا 

  إلىىى  جميىىىح  الصىىىحية العموميىىىة شىىىننج شىىىنن بىىىا ي المكاتىىى  يحتىىىا  مركىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ  بااضىىىافة إلىىى  ذلىىى
 مجهىىىزةو    والما ىىىحات الضىىىوئية نا ىىىصةالت الاآلالم ىىىتلزمات المعتىىىا ة للمكاتىىى  مثىىى م الحوا ىىىي   والطابعىىىات  و 

غىرض البيانىات  واللىواز  المكتبيىة  واال ىتمارات الماعى مة لالفاك   والصوا   الصاصة با تضافة التطبيقىات وتصىزين 
 ة.التكنولوجي العطا في حالة  تا تص    خ ور ية احتياطيةتوفير نا 

 
 الصاصىىىة التىىىي تىىى ع  االتصىىىاالت وتحليىىى  البيانىىىات وا  ارة المعلومىىىات للتكنولوجيىىىاتائىىى  المتنصىىىلة و فالوعلىىى  الىىىرغ  مىىىن 

عطىا . وبنىاء  يلض عىرم تت  ى تتطىور ب ىرعة و    إال مّن هذ  التكنولوجياتليةتشغيللمعلومات ال  بصر ال عرضالالح ل و ب
 للتصفيىف مىن الثىر المحتمى  ا  روتينيى ا  احتياطيى ا  ن ىص يجى  من تان ىخعل  ذلى  فىإّن المعلومىات التىي تحويهىا هىذ  الىناظ  

ضىىمان مو عقىى  ب مشىىمولةلمعىى ات جميىىح ا من تكىىونيجىى  و  .العطىىا  التكنولوجيىىة الىىذ   ىى  ينىىتج عىىن لفقىى ان البيانىىات
 .صيانة

 
 مىح تلى  - إل  م ص  ح  ممكىن عمليىا   - متوافقة مركز عمليات الطوارئالم تص مة في التكنولوجيات  تكون يج  من

وكلمىا تغيىرت احتياجىات المركىىز  ة.شىريكالوكىاالت المضىيفة و وفىي المرفىق ال منحىاء فىي بقيىة ةروتينيىبصىورة  الم ىتص مة
  كلمىا كىان ثلىما ال ومىن المتو ىطة إلى متو ىطة ال ا ىية إلى  القى رات ال  رات المرفق من  م توت فحبمرور الو ت وارت

الحصىو  على  كىذل  الجهىزة  و  شراءعمليات  بشنن صبراءالا تشارة  - ةة ال ريعتكنولوجيال التطورات في ظ  - مفي ا  
 ائمىىة   3ويتضىىمن الملحىىق  المركىىز. ت  اصىى تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالفيمىىا يصىىا الصبىىراء فىىي المو ىىح  مىىن  عىى 
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تحىىت الفئىىات هىىذ  القائمىىة  عناصىىروتنىى ر  كىىز عمليىىات الطىىوارئ. امر ل المطلىىو  توفيرهىىانىى  التحتيىىة إرشىىا ية  للىىناظ  والبا 
 و الماثل  . ؛(ةالمعتا المتطلبات   و العامة  ؛ نيا(ال المتطلبات م    ال ا ية التاليةم 

 
 7 ق ى ال  انظىر ميضىا   وصىيانتها ز على  ا ىتص ا  م وات تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالتيج  ت ري  موظفي المركو 

 (والتمارين اتالت ريب ممن هذ  الوثيقة
 
 ُنظم ومعايير المعلومات 6-5-4
 

عمليىات المتعلقىة بالمعلومىات  يتمث  اله ف من إنشىاء نظىا  معلومىات فعىا  لمركىز عمليىات الطىوارئ فىي تح ىين تىوافر
مكانيةو  ئالطوار   .ةوميالصحة العم تنفيذ معما  من مج  تهاوفائ  هاتيو و  ة ت تهاالحصو  عليها وجو  ا 

 
 وينبغي من يكون هذا النظا  الفعا  للمعلومات  اعما  لجميح وظائف مركز عمليات الطوارئ و ا را  عل  ما يليم

 ضمان ممن البيانات وصصوصيتها و ريتها 
  ضمان التشغي  المتواص  للناظ 
  الصاصىة بمراكىز  ظ  المعلومىاتنا ل التشغي  البينياعتما  معايير صاصة بالبيانات وتكنولوجيا المعلومات  لضمان

 .ظ  المعلومات الصحية الوطنية ذات الصلةنا   ائر تتكام  ب ال ة مح بحيل عمليات الطوارئ
 
ات الصىحية الوطنيىة ذات الصىلة. وعنى  مىح  ىائر ناظى  المعلومى ا   ل ىتكىامال  يج  من يتكام  نظىا  معلومىات المركىز و 

ظىى  المعلومىىات الصىىحية لتعزيىىز نا  العامىىة اتااجىىراءمبىىا ئ و الاتبىىاإل النهىىو  و  غىىيبنإنشىىاء نظىىا  المعلومىىات مو تح ىىينج  ي
 .في البال 

 
 ويتضمن نظا  المعلومات الصاا بمركز عمليات الطوارئ  تة عناصر هيم

 التحتية( ن المالية والبشرية  والبا  الموار   القيا ة  وال يا ات  والموار  -1
الم شىىىىىرات  مثىىىىى  معىىىىى   المراضىىىىىة  ومعىىىىى   الوفيىىىىىات  والمصىىىىىاطر البيئيىىىىىة  وتىىىىىوافر المىىىىىوار  الصىىىىىحية  -2

 وجاهزيتها  والتغطية باللقاحات(
مصىىا ر البيانىىات  مثىى  مجموعىىات البيانىىات التشىىغيلية المشىىتركة  وبيانىىات المرافىىق الصىىحية  والتقىىارير  -3

ن مفر ىىىة اا ارة الصىىىحية  ون الوطنيىىىة والصىىىا رة عىىىن اجتماعىىىات التن ىىىيق  والقىىىوت العاملىىىة الىىىوار ة مىىى
مصزونىات ال ويىة وال ىلح  ب المتعلقىةبيانات ال  والمصتبرات  و اتالبشر والحيوان منشطة ترص  الصحية  و 

 والبيانات المالية  وما إل  ذل (
وعرضىىها ان جو تهىىا ومعالجتهىىا وتجميعهىىا وتحليلهىىا إ ارة البيانىىات  مثىى  جمىىح البيانىىات وتصزينهىىا وضىىم -4

 يا   وعرض المعلومات الجغرافية المكانية(بصر 
 منصة تعاونية لتبا   المعلومات -5
الىىذ  ن  َمى  3Wsوالجوبىة على  ال ىىئلة الرئي ىية الثالثىىة   تقىارير الحالىىة مثىى    يىةمنتجىات المعلوماتال -6

تقىىىارير و   تالحىىىاال وجزاتبمىىى الصاصىىىة حصىىىاءاتااو (  ي  يىىىج ومتىىى  ي  يىىىج  وميىىىن     عمىىى  معىىىين يىىى
ومىىا إلىى    والتقىىارير الماليىىة  وتقىىارير توزيىىح القىىوت العاملىىة الصىىحية  مو تقىىارير التبليىى  و ىىائ  ااعىىال 

 (ذل 
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 المبادئ

 
 تتضمن المبا ئ التوجيهية انشاء وتنفيذ نظا  معلومات لمركز عمليات الطوارئ ما يليم

 جميح جوان  نظا  المعلوماتل قاطريةة الملكياليا ة و الق 
 تلبية نظا  المعلومات لالحتياجات والمطال  القاطرية 
  ل  المبا رات والناظ  القائمةإا تنا  نظا  المعلومات 
 في اآلراء إل  توافق وص التو من صال  إشرا  مصحا  المصلحة  وتنفيذ  إنشاء نظا  المعلومات 
 ليىىات الطىىوارئ مىىن صىىال  عمليىىة ت ريجيىىة وتصىىاع ية ت ترشىى  بر يىىة تنفيىىذ نظىىا  المعلومىىات الصىىاا بمركىىز عم

 .م طويلة ال
 

 ممراح  عملية  ذاتيج  من يكون تنفيذ نظا  المعلومات الصاا بمركز عمليات الطوارئ 
 فىىي هىىذ  المرحلىىة. نيجميىىح مصىىحا  المصىىلحة الرئي ىىي ار شىىيتتعلىىق بالقيىىا ة والتن ىىيق والتقيىىي . و  1المرحلىىة 

يىىىات التن ىىىيق وتصىىىريف الشىىى ون الصاصىىىة بىىىناظ  معلومىىىات مراكىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ  وتقىىىيِّ  وهىىىي توضىىىا آل
 االحتياجات واله اف والغراض.

يشىىم   بمىىا  ايجىى  من تحىى   ر يىىة واضىىحة لنظىىا  المعلومىىات  مىىح وضىىح صطىىة ا ىىتراتيجية لتنفيىىذه 2المرحلىىة 
 .صطة عم  وميزانية( وضح

ا  المعلومىىىىات  بمىىىىا يشىىىىم  القىىىى رات الصاصىىىىة بتكنولوجيىىىىا المعلومىىىىات تتعلىىىىق بالتنفيىىىىذ الفعلىىىىي لنظىىىى 3المرحلىىىىة 
 واالتصاالت  والموار  البشرية  والت ري   وما إل  ذل .

 
 ويج  تطبيق برنامج م تمر للتقيي  وتح ين الجو ة من مج  ضمان فعالية النظا .

 
 البيانات والمعايير

 
 ة  وهيمروتيني بصورة ومعالجتها وعرضهاينبغي ا تقا ها توج  ثالثة منواإل عامة من البيانات 

 ىرعة وال والشىصاا والمكىان وهىي المعلومىات المرتبطىة بمعرفىة الماهيىة والعى   ة بحدث محادد:متعلتالبيانات ال 
 الوبائية(و  ةال ريريمث  البيانات   وضح الحاليوال

 مركىز عمليىات الطىوارئم  فىي ةرئي ىيال وظيفيىةاللمجىاالت ا من مجى   نظم التي تا  إدارة الحدثب المتعلتة المعلومات
  نشىر المىىوار و   اءشىركالومنشىطة     وحالىة التى صالتالمتاحىىةالموار  البشىرية والما يىة المتعلقىة بىوهىي المعلومىات 

 تحقيق اله اف نحو المحرز والتق    قانفواا
 النقىى    صطىىوطبو ل ىىكان  توزيىىح االمعلومىىات المرتبطىىة بو  وهىىي صىىرائط المعلومىىات الجغرافيىىة  :يةالبيانااات السااياق

ذات  معلومىات  ىيا ية مصىرت وم ّ   الطق بىو   المنىا بو   تىوافر الميىا  النظيفىةبالثابتىة والم  تىة  و  رافىقموا ح المبو 
 مهمية.

واليىة احتياجىات الحى ل والينبغىي مواءمتهىا مىح وتن ر  ضمن هذ  النىواإل العامىة م ىتويات مصتلفىة مىن التفاصىي  التىي 
 (.6 انظر الشك  الم  ولة  القضائية
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 الطوارئ الصحية العمومية عمليات المتعلتة بمركز المعلومات /أنواع البياناتم 6الشك  

 
 تمث  معالجة البيانات ونق  المعلومات في الو ت المنا   مهمية بالغة لتحقيق الغرض من إنشاء مركز عمليات الطوارئ

 البيانات السياقية دارة الحدثالمعلومات المتعلتة بإ البيانات المتعلتة بحدث محدد
 الماهية •
 الع   •
 المكان •
 الشصاا •
 ال رعة •
 الوضح الحالي •

 الموار  البشرية والما ية •
 حالة الت صالت ومنشطة الشركاء •
 نشر الموار  •
 اانفاق •
التقىىىىىىىىىى   المحىىىىىىىىىىرز نحىىىىىىىىىىو تحقيىىىىىىىىىىق  •

 اله اف

صىىىىىىىىىىىرائط المعلومىىىىىىىىىىىات الجغرافيىىىىىىىىىىىة  •
 وتوزيح ال كان

 صطوط النق  •
 ة والم  تةموا ح المرافق الثابت •
 توافر الميا  النظيفة •
 المنا  والطق  •

 
 وظىىائف تنفيىىذ فىىي حا ىىما    ورا    البرمجيىىات تطبيقىىات هىىافي بمىىا البيانىىات  ظ لىىنا  البينىىي والتشىىغي  القيا ىىي التوحيىى  ويلعىى 
 حيىل مىن فيهىا لىب  ال واضىحة   عمليىة   للمعلومىات فعىا  نظىا  تصىمي  عمليىة تكىون من ويج  .الطوارئ عمليات مركز
 البيانىىىات لجمىىىح معىىىايير اعتمىىىا  ويجىىى . بينىىىيال للتشىىىغي  قابلىىىةال الصىىىلة ذات والمعىىىايير البيانىىىات تبىىىا   عناصىىىر تح يىىى 

 .البيني للتشغي   اب  معلومات نظا  إطار في الطوارئ عمليات بمركز الصاصة
 

 تجميىىح تتىىيال - يا   يا ىى موحىى ة بيانىىات عناصىىر شىىك  فىىي - منظمىىة بيانىىاتال تكىىون من بضىىرورة واضىىا اعتىىراف وثّمىىة
 ميضىا   بى  ح ى ف ةوميىالعم لصىحةل الىوطني نظىا ال  اصى  لىي  هىا وتبا ل وتبليغهىا الصحية بالرعاية المتعلقة المعلومات

 مراكىىز و ىىائر العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات مراكىىز علىى  صىىاا بشىىك  المىىر هىىذا ينطبىىقو . المصتلفىىة ظ الىىنا  بىين
 صاصىىةال بيانىىاتال مجموعىىةل مثىىاال   4 الملحاار قىى  يو . العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ إ ارة فىىي المشىىاركة الطىىوارئ عمليىىات

 عمليىىات لمراكىىز  نياالىى بيانىىاتال مجموعىىةل بيانيىىا   تمثىىيال   5 الملحاار ويقىى    العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات مراكىىزب
 .العمومية الصحية الطوارئ

 
 الصحية العمومية الطوارئ عمليات كزامر  في ةست دمالم البرمجيات  صائ 

 
 مىن متنوعىة   مجموعىة   العموميىة الصىحية الطىوارئ عمليىات مراكىز فىي ا ىتص امها يمكن التي البرمجيات تطبيقات تشم 

 المصى ر مفتىوح منهىا اآلصىر والىبعض الملكيىة  م ىجم  هاوبعضى لال ىتص ا   وجىاهز ال وق في وفرمت بعضها ال وات 
 .ومجاني

 
 هىذ  فىي إ راجهىا  بق التي ال ا ية وظائفال مح العامة ليغراض والماع مة الطوارئ تعمليا مراكز برمجيات عام وتت

 والنمذجىة التنبى   التحليى  مثى  مصرت وظائف الصحةب الصاصة البرمجيات توفر من يمكن ذل   إل  وبااضافة. الوثيقة
 .الوضح وتحلي  للطوارئ؛ التصطيطو  ؛ةالصحي الش ون  بترص   المرتبطة والتحذيرات اانذارات توجيجو  التنب ية؛

 
 م اء تح ىينم هىي تىرصيا شىراء مو البرمجيىات شىراء عنى  االعتبىار فىي مصىذها يمكىن التىي الصرت الصصائا وبعض
 وجىىىو  حالىىىة فىىىي باانترنىىىت موصىىىو  غيىىىر عميىىى  برنىىىامج مو  نترنىىىتباا متصىىى  غيىىىر  وضىىىح وتفعيىىى  ؛النقالىىىة الهواتىىىف
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مكانيىىة ؛ال ىحابية الحو ىبة وم الصىىوا   على  المعتمى ة المنتجىات  ؛والقالبيىىة للمركىز؛ المتزايى ة متطلبىىاتال لتلبيىة التحجىي  وا 
 .اللغات متع  ة واجهةو 
 
 البشرية الموارد 6-5-5
 

بين مكّفاء مشصاا إل  العمومية الصحية الطوارئ عمليات مركز يحتا   .بنجاح وظائفج وم اء مه افج لتحقيق وم رم
 

 الصىىحة  ىىتجابةال ال وليىىة المكونىىات ظىى ونا  بهياكىى   رايىىة علىى  المركىىز موظفىىو يكىىون من بغىىيين ثلىى  الما  الحىىاالت وفىىي
 نمىىوظفيالو  ينالىىروتيني المىىوظفين مىىن كىىال   عليىىج والحفىىاظ المركىىز تشىىغي ل المطلوبىىة البشىىرية المىىوار  وتشىىم . العموميىىة

 المعلومىات بتكنولوجيىا المعنيىين ظفينالمىو  ضىمن ينى ر  المثىا    ىبي  فعلى . المفاجئة االحتياجاتالمصتصين بمواجهة 
 المعلومىىىات تكنولوجيىىىا  عىىى  يومىىىوظف المعلومىىىات إ ارة يومىىىوظف المرفىىىق مىىى ير مىىىن كىىى    التحتيىىىة نيتهىىىاوبا  واالتصىىىاالت
 االحتياجىىات المصتصىىين بمواجهىىة نمىىوظفيال منّ  حىىين فىىي المكانيىىة  الجغرافيىىة المعلومىىات ظىى نا  ومصصىىائي واالتصىىاالت

 بقائمىىىة االحتفىىىاظ ويجىىى  .المركىىىز لىىى ت لعمىىى ل ينعيمنىىىالم اال ىىىتجابة مىىىوظفي مىىىن العظمىىى  غالبيىىىةال يشىىىكلون المفاجئىىىة
ب ينمصتص مرشحين    .وظيفي مو ح لك  ينوم رم

 
 بىىىين التن ىىىيق عىىىن الم ىىى ولة الوظىىىائف مثىىى  الحىىى ل  بحجىىى  مو /و محىىى  ة بنصطىىىار الوظيفيىىىة وا ىىىحالم بعىىىض وتىىىرتبط
 علىىى   ىىا رين يكونىىىوا من ويجىى   المركىىز لىىى ت كامىى   وا بىى للعمىىى  عيمنىىينم غيىىىر المىىوظفين بعىىض يكىىىون و ىى . الشىىركاء
 للعمى  آصىرين مىوظفين تعيين الضرور  من يكون و  . جزئيال  وا ال ذات الوظيفة مح  ا يال ه عمل مواعي  مواءمة
ذا كامىى   بىى وا   تحىىاالال فىىي كمىىا  طويلىىة زمنيىىة فتىىرة مىى ت علىى  لمركىىزا عمىى   ىىاعات إطالىىة تقتضىىي الحاجىىة كانىىت وا 
المصتصىين  نمىوظفيال مىن كىاف عى   المركىز تلى  يتىوفر من جى يف( يوميا    اعة 24 لم ة تشغيلج ا تمرار تتطل  التي

.  ىىاعات 8 مو  ىاعة 12 إمىا مى تها ور يىات يتضىمن ي يا ىى ور يىات جى و  ال ىتيعا  المفاجئىة االحتياجىاتبمواجهىة 
 .(وظيفة لك  يناحتياطي موظفين ثالثة مو موظَفْين  عاملةال قوتلل احتياطي  ع  عل  الحصو  ذل  يتطل  ما وعا ة  

 
 مىىىح اامكىىىان  ىىى ر م وارهىىى   تىىىواءت من يجىىى  ولكىىىن  لهىىى  معروفىىىة غيىىىر وم ىىى وليات م وار المىىىوظفين إعطىىىاء يجىىىوز وال

 مهىا لبا صىاا تى ري  برنىامج وكىذل  المركىز فىي ةشىامل توجيىج  ورة واتلقي من ج وي   ه يل الثابتة المهارات مجموعات
 .بها يضطلعون  التي وااجراءات  وارالو 
 

 تعزيىز مجى  مىن للمىوظفين ال ع  تق ي  ي ته فون الذين فيه  بمن  الم تويات مصتلف في المركز موظفي عل  وياشترط
 مالتالية الثالثة المعايير ا تيفاء  للطارئة اال تجابة عملية

 الحىىى ل نىىىوإلب معرفىىىة لىىى يه  تكىىىون من م  مالصىىىلة ذات العمىىى  موضىىىوعات فىىىي صبىىىرة لىىى يه  تكىىىون من -1
 هاي  ون التي  ارةاا وظيفة نوإل مو إ ارتج الجار  الطارئ

   عليها للحصو  مو الوكاالت موار  لتصصيا الالزمتين والم  ولية ال لطة ل يه  تكون من -2
 .ةالعمومي الصحية الطوارئ عمليات مركز وعمليات وظائف حو  ت ريبا   تلقوا    يكونوا من -3

 
 هاو نفىذم يملى  حيىلب  التمكىين ب اىب  ومىزوم ة لىةجم مع عمليىات تطبيق الطوارئ عمليات مراكز في ةالطبيعي المور ومن

 مىن م عومىة العمليىات تلى  تكىون من وينبغىي .بهى  المنىوط  ورالى إطىار فىي ه من مطلو  هو بما للقيا  الالزمة ال لطة
جىراءات هياكى   تشىىغي  فتىرة صىال  هاعيت ىر  مو هاتفويضى مو هىىاتعليق الضىرور  مىن يكىون  ى  والتىىي المعنيىة  الوكىاالت وا 
 .المركز
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 الطىىوارئ  إ ارة معمىىا  تنفيىىذوب الجمىىاعي العمىى  بمبىى م ملتىىزمين المركىىز لىى ت المعيمنىىين المىىوظفين جميىىح يكىىون من ويجىى 
 مربىىح وثّمىىة .عنهىىا غنىى  ال لتىىيا المتطلبىىات مىىن والتعىىاون الجمىىاعي العمىى  منّ  حقيقىىة بىىاحترا  تعليمىىات إعطىىا ه  وينبغىىي
 موهي عليها  لم اع ته  مو المركز معما  في الفعالة المشاركة الموظفين لتعلي  طرق

 وعمليا   ممكنا   ذل  كان كلما  جتح ين مو المركز إنشاء في ه كاشر إ -1
 المركز  اص  ه م  ولياتب لالضطالإل المطلوبة كفاءاته  نميةلت الالز  الت ري  توفير -2
 (التمارين تنفيذ  متنوعة طرقب م ائها عل  وت ريبه  به  المنوطة ال وار بشنن توجيهه  -3
 .والح ال التمارين انتهاء بع  المنفمذة والصطط الطوارئ عمليات مركز فعالية تقيي  -4

 
 .مهمية ذات مهمة   البشرية الموار  تتب ح تبروياع
 

 االحتياجىىىات المصتصىىىين بمواجهىىىة نمىىىوظفيلل عامىىىة اصتصاصىىىات تح يىىى  ينبغىىىي بىىىالموظفين  المنوطىىىة للوظىىىائف ووفقىىىا  
 .المفاجئة

 
 والتمارين التدريب -7
 

 م وار الصىىحية العموميىىة الطىىوارئ عمليىىات مركىىز مىىوظفي إعطىىاء يجىىوز ال فإنىىج ال ىىابق  الق ىى  فىىي المبىىين النحىىو علىى 
 ويجى  لى يه   الثابتىة المهىارات مجموعىات مىح اامكىان  ى ر م وارهى  تتىواء  من يجى  إذ ملهى  معروفىة غيىر وم  وليات

  يضىىطلعون التىىي وااجىىراءات وال وار بالمهىىا  صىىاا تىى ري  برنىىامج وكىىذل  المركىىز فىىي شىىاملة توجيىىج  ورة يتلقىىوا من
 .بها
 
 والمهىىىارات رفاالمعىىىب  ائمىىىة   6 الملحىىىق ويقىىى  . المركىىىز مىىىوظفي كفىىىاءات لتنميىىىة الم ىىىتويات متعىىى   نهىىىج اتبىىىاإل ينبغىىىيو 

 تتىوفر من يجى   العموميىة الصىحة ا ىتجابة ولتنفيىذ.  ا ىيةال المركىز وظىائف مىن وظيفىة ك  تنفيذل المطلوبة والق رات
 ؛الرضىو ب المصىابين رعايىةو  ؛ةالحيويى اتااحصىاءو  يىة؛تطبيقال ائيىاتالوب بينها من مح  ة  مجاالت في مصرت كفاءات

 .البيولوجي واارها  ؛المصاطر عن لي والتب ؛ال ارية ضامر وال البيئية؛ الصحةو  ية؛نف ال الصحةو 
 

 مىىن م ىىتوت الطىىوارئ عمليىىات مركىىز  اصىى  التكتيكىىي الم ىىتوت علىى  ةمطلوبىىال والقىى رات والمهىىارات رفاالمعىى وتقتضىىي
 وا ىىىعةال ة رايىىىال الم ىىىتوت هىىىذا فىىىي يكفىىىي فقىىى  اال ىىىتراتيجي  الم ىىىتوت علىىى  المطلوبىىىة تلىىى  مىىىن معلىىى  ةالعمليىىى الكفىىىاءة

 مىا وهىو والتمىارين  التى ريبات مىن متواصىلة  ل ىلة صىال  من وموظفيج المركز م اء تقيي  وينبغي .الصلة ذات القضاياب
 التقيىي  عمليىات إلى  ا ىتنا ا   المركىز ل اء الم تمر والتح ين عليها  والحفاظ الحا مة المهارات مجموعات تطوير يتيا

 مىىح تاعقىى  التىىي الصارجيىىة والصىىرت ال اصليىىة لتمىىارينا مىىن كىىال   التمىىارين تشىىم  من وينبغىىي. التمىىارين صىىال  مىىن الماجىىراة
 .الطوارئ إ ارةب المعنية الصرت القطاعات مح وكذل   الصحية للطوارئ اال تجابة في الشركاء

 
 التدريب 7-1
 

 رفاالمعى تقيىي ب - الفىرا  م ىتوت على  مو الم   ىي /التنظيمىي الم ىتوت على   ىواء - الت ريبية االحتياجات تقيي  يب م
 عمليىىىات مركىىىز فىىىي بفعاليىىىة العمىىى  ي ىىىتطيعوا كىىىي الشىىىصاا فىىىي فرهىىىااتو  المطلىىىو ( الكفىىىاءات  والقىىى رات المهىىىاراتو 

 والقطاعىىىات الشىىىركاء مىىىح للتعىىىاون القائمىىىة والفىىىرا الت ريبيىىىة احتياجىىىاته  تقيىىىي ب وكىىىذل  العموميىىىة  الصىىىحية الطىىىوارئ
  التى ري  مهى اف صىياغة مجى  مىن عليهىا المتعىرمف االىنق موجىج مح االحتياجات هذ  مقارنة تجر  ذل  وبع  .الصرت
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عىىى ا   التىىى ري  برنىىىامج تصىىىمي  يجىىىر  ثىىى   متطلبىىىات مىىىن التىىىالي الم ىىىتوت إلىىى  ذلىىى  بعىىى  واالنتقىىىا  وتقييمىىىج وتق يمىىىج وا 
 ل اء الالزمىىة لمعرفىىةا م ىىتوت إلىى  ال ا ىىي الىىوعي م ىىتوت مىىن المتىى ربين مىىن المتتاليىىة المجموعىىات صىىع لت التىى ري  
 .المتق مة الكفاءة م توت إل  ث  العم  

 
 مهى اف تحقيىق مىن للتنكى  وذل  جانتهائ وبع  الت ري  ب اية  ب  للتقيي  الت ري  برنامج في المشاركون يصضح من ويج 
 مهي الت ري  متطلبات من مح  ة منواإل ثالثة توج  المركز  ل ت للعم  المعيمنين للموظفين وبالن بة. الت ري 

 المركز في الم تص   الحوا ل إ ارة نظا  عل  الت ري  -1
 المركز  اص  الشصا ينفذها من ياتو ح التي المح  ة الوظيفة عل  الت ري  -2
 .العم  اتموضوع في المت ر  صبرة من الطوارئ إ ارةب الصاصة جوان ال عل  الت ري  -3

 
 المعلومىىىات تكنولوجيىىىا مهىىىارات نمىىى المطلىىىو  الم ىىىتوت المىىىوظفين جميىىىح لىىى ت يكىىىون من يجىىى  ذلىىى   إلىىى  وبااضىىىافة
 المعلومىىات تكنولوجيىىا  عىى  لمىىوظفي ةمتصصصىى تىى ري  بىىرامج وتنفيىىذ تصطىىيط وينبغىىي. المركىىز فىىي للعمىى  واالتصىىاالت
 التحتيىة والبنى  فىقالمر  ال تص ا  محاكاة تمارينو  فق المر  ا تص ا  حو  المركز م تص ميل تعريفية و ورة واالتصاالت 

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيال
 

 مركىىز فىىي بفعاليىىة للعمىى  الالزمىىة والقىى رات والمهىىارات المعىىارف لبنىىاء بهىىا المعتىىرف التىى ري  عمليىىات مىىن الع يىى  وهنىىا 
 ميلي ما ومنها الطوارئ  عمليات

 هاكت با تيال بالمعرفة شها ة عل  نهايتها في ال ار  ويحص  ةي را   اعات في تاعق  التي ال ورات 
 لكترونياا التعل   ورات 
 التشغي  إجراءات ضحو و  بالمركز الصاصة التصطيط عمليات في المشاركة 
  التجربة طريق عن الت ري  لتوفير المو ح في تنفمذ التي وتل  يةالمي ان المها 
 ةفر ىىىم تشىىىكي و   اارشىىىا ية بىىىرامجوال  التوجيهيىىىة والبىىىرامج ال ىىىران  بىىىين الىىىتعل  وعمليىىىات التمىىىارين  فىىىي المشىىىاركة 

 .العم 
 
 التمارين 7-2
 

. جومنافعىى جتكاليفىى امىىمنه لكىى   وا ىىعتين فئتىىين إلىى  التمىىارين وتنق ىى . ال ا ىىية التىى ري  م اوات مىىن م اة التمىىارين تاعىى 
 مماه نافئتال وهاتان

 وفهمها وااجراءات صططال تعل  في في وت المنا شة  عل  القائمة التمارين -1
 .وتقييمها واا ارة اال تجابة اءاتإجر  ممار ة في في وت العملية  التمارين -2

 
 ويقى   تعقيى ها   رجىة ح ى  ويصىنفها والتى ري  والتحقىق االصتبىار لعمليىات المنا ىبة التمىارين منىواإل 7 الشىك  ويلصا
 التمارين. اصتيار معايير نيبيِّ  ج و  8 الملحر في وير . التمارين لهذ  تفصيليا   وصفا   7 الملحر
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 ال تبار والتحتر والتدريبعمليات ااسبة لمنالالتمارين : 7الشكل 

 توجيجال تمارين 

 ات العملية المح و ةت ريبال 

 منض يةالتمارين ال 

 وظيفيةالتمارين ال 

 لعا ال 

 
 
 الرصد والتتييم -8
 

وتحتىىىو   .بىىى ء تشىىىغيلجلرصىىى  فعاليىىىة العمىىى   اصىىى  مركىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ بعىىى  مجموعىىىة متنوعىىىة مىىىن ال وات  توجىىى 
ىإجراءات التشغ ية محى  ة  رم ىمفقيىة و  على  عمليىات اتصىا إ ارة الحىوا ل  مىن عمليىات عمليىة فىي ة المطلوبىة ي  الموحم

 .عل  الفعالية والكفاءة التنظيمية مبكرا   م شرا   هاغيابمو  هاوجو وياعتبر 
 

ا شىىات تىى    من تحىى لوغالبىىا  كثيىىرين غيىىره     اجتماعىىات التصطىىيط الروتينيىىة  التىىي تضىى  عىىا ة  جميىىح المشىىرفينوفىىي 
 .إل  التقيي  الم تمر لفعالية الصطط والت صالت

 
الفعاليىة  رصى إمكانيىة رصى  وتتب ىح تحقيىق الهى اف وحالىة المىوار  مىن مجى  ويتيا اال تص ا  الروتيني للوحىات المتابعىة 

 .الحقيقي شبج في الو ت والكفاءة
 
فعاليىة  تح يى  ركىز على ي ( الالحىق ىتعراض اال  غالبىا    ىم ويتقيىي    ينبغي إجراء الحية ةنشطجميح التمارين وال بع و 

عل  بناء جى و  زمنىي لمىا حى ل   الالحقة ات تعراضاال  جميح عتموت ة مركز عمليات الطوارئ.الصطط وم ت مالءم
بعىىض  8يوضىىا الشىىك  و مركىىز. لي للتشىىغيتغييىىر ال ىىياق ال إلىى  زمنىىيال الصىىطعلىى   الوا عىىة الحىى ال الرئي ىىية تىى   و 

 ة.نموذجيالتقيي  م ئلة ال
 

 أسئلة تتييم نموذجية: 8الشكل 

   التو عىات مو م توت التي ارتقت إل  العملية جوان  مو التمرينما هي جوان 
 ؟نف ج صطط مو المرفقالالمعايير  وكيف يمكن تح ين  ا توفت

  ا ىىىتوفت جىىىزءا  مىىىن التو عىىىات مو م ىىىتوت التىىىي ارتقىىىت جزئيىىىا  إلىى  الجوانىىى مىىا 
 صطط مو المرفق؟اللتح ين  المطلوبةع يالت المعايير  وما الت

  الواجىى   تصىىحيحاتاللىى  م ىىتوت التو عىىات  ومىىا إ ترتىىقة لىى   التىىي الجوانىى مىىا
 صطط مو المرفق؟إ صالها عل  ال

  ىىىرضا  ينر التمىىى التىىىي مظهرهىىىاقىىى رات المىىىا هىىىي التىىىي لىىى  القىىى رات و  علىىى  نحىىىوا ما
 ؟ياظهرها عل  نحوا مارضا 
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 فىىور تاعقىى   ة ىىاصن  معلومىىات ا ىىتصالا جل ىىة عىىن عبىىارة الو   نمنفصىىال نا تعراضىىا مو ناتقييمىى جىىرتيا  مىىا وعىىا ة  
( ميىىا  بضىىعة مو  ىىاعات بضىىح  وجيىىزة فتىىرةب ذلىى  وبعى . الولىى  نطباعىىاتاال تكىىوين عنىى  م  ط نشىىاال مو التمىىرين انتهىاء
   يىىىق ا ىىىتعراضب رشىىى ت تو  الولىىى  مىىىن تنظيمىىىا   مكثىىىر الجل ىىىة هىىىذ  وتكىىىون   ةبىىىار   معلومىىىات ا ىىىتصالا جل ىىىة تاعقىىى 
ن التىىي المالحظىىات وتصىىير .حصىىائ لل  نقىىاط يوثىىق الىىذ ( AAR  الالحىىق تقريىىرال مىىن جىىزءا   الجل ىىتين هىىاتين مثنىىاء تىى وم

 .للتنفيذ  ابلةو  مح  ة تح ينات إجراءب صاصة توصيات وضح إل  ي    ما وهو   تفا ةالم وال رو  والضعف القوة
 

 فىي جريىجي  ا  منظمى ا  تقييم نطاقال كاملةال الوظيفية والتمارين الم  الطويلة مو لنطاقا الوا عة النشطة تتطل  ما وعا ة  
 صطىىة لوضىىح توصىىيات يتضىىمن ر ىىمي تقيىىي  تقريىىر عنىىج وينبثىىق الشىىركاء  مىىح بالتعىىاون ياجىىرت مو صىىارجي  مقىىي   الغالىى 
 فىي ج يى  تمىرين صال  من تبارهااص ث  التوصيات هذ  تنفيذ ينبغي  للتمارين شام  برنامج إطار وفي .تصحيحية عم 
 .م تمرال تح ينلل عملية إل  ي    الذ  المر المت رجة  التمارين إطار

 

 الوطنيىىة  ون والم ىىتويات الىىوطني الم ىىتوت علىى  والتمىىارين  التىى ريبات لتقىى ي  متصصصىىين مىىوظفين تعيىىين المفيىى  ومىىن
 .الم تمر التح ين عملية ا ت امة مج  من مباشرة   لج التابعة

 
 المركااز وتموياال ،الصااحية العموميااة الطااوارئ عمليااات مركااز تكاااليف حساااب -9

 واستدامته
 
 تعزيىىز إلىى  يرمىىي برنىىامج مىىن جىىزء هىىو بىى   واحىى ة لمىىرة ا ىىتثمارا   العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ عمليىىات مركىىز عتبىىريا  ال

 والالزمىىة آنفىىا   المىىذكورة المركىىز وتنفيىىذ تصطىىيط جوانىى  جميىىح المركىىز تكىىاليف تضىىمنوت. وا ىىت امتها ةالم   ىىي الجاهزيىىة
 إيىىالء ينبغىىي ذلىى   إلىى  وبااضىىافة. المتو عىىة االحتياجىىات تقيىىي  حىى    الىىذ  المطلىىو  ال نىى  حجىى الو  نطىىاقلا لتحقيىىق
 رتغي ىى يواكىى  مفضىى  م ىىتوت إلىى  بىىالمركز لالرتقىىاء الم ىىتقب  فىىي إجرا هىىا يمكىىن التىىي للتح ىىينات االهتمىىا  مىىن المزيىى 

 .الج ي ة التكنولوجية الفرا ظهورو  متطلباتال
 

 المثىىىا   ىىىبي  علىىى  الثابتىىىة  التكىىىاليف فئىىىات وتضىىى . والمتكىىىررة الثابتىىىة التكىىىاليف لفئىىىات فهمىىىا   المركىىىز إعىىى ا  ويتطلىىى 
 المعلومىىات تكنولوجيىىاب المتعلقىىة  ىىتثماراتاالو  الصىىلة  ذات نىىافحوالم التحتيىىة البانىى  وصىىيانة تجهيىىز تكىىاليف الحصىىر  ال

 ال المثىىا   ىىبي  علىى  المتكىىررة  المتغيىىرة التكىىاليف فئىىات وتتضىىمن .ينال ا ىىي المركىىز مىىوظفي ينتعيىىو  واالتصىىاالت 
 ومجىىىور والنقىىى   وال ىىىفر والمىىىوا   والمعىىى ات  والتىىى ري   اال تشىىىاريين  الصبىىىراء ومتعىىىا  االجتماعىىىات تكىىىاليف الحصىىىر 

 .المفاجئة االحتياجات المصتصين بمواجهة نموظفيال
 

 الصحية العمومية الطوارئ عمليات مركز وتنفيذ لت طيط ةالمرجعي التائمة -10
 

معىىىت - ة  جممعىىىم مرجعيىىىة    ائمىىىة   9 الملحىىىق ويقىىى    الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز وتنفيىىىذ لتصطىىىيط - مصتلفىىىة مصىىىا ر مىىىن جا
 المتطلبىىىىات بعىىىىض ليهىىىىاإ وماضىىىىيف ااطاريىىىىة  الوثيقىىىىة هىىىىذ  محتويىىىىات المرجعيىىىىة القائمىىىىة كىىىى وتع .العموميىىىىة الصىىىىحية

نمىا صىرامةب تطبيقهىا القائمىة مىن الغرض ي ول .نشرها  بق معايير في عليها المنصوا  يلىي وفيمىا. بهىا اال ترشىا  وا 
 المحتويىىة القىىوائ  هىىذ  عليىىج بانيىىت الىىذ  ال ىىا  مىىن الكبىىر جىىزءال تشىىك  والتىىي إليهىىا  المشىىار والمىىوا  ال وات مصىىا ر

 مال ا ية والق رات العناصر عل 
 العالمية الصحة ةلمنظم تابعة مصرت برامج 
  اان انية الش ون لتن يق المتح ة الم  مكت  UNOCHA) 
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 الشريكة وال ولية الوطنية الم   ات مصتلف 
  معة المرجعية العالمية الصحة منظمة  ائمة  مج  من ماع ت التي الموا     يبوالاا فيرو  لمرض للتنه  المجم
 منها والو اية المراض لمكافحة كيةير الم اكزالمر  وضعتها شموال   مكثر ولكن مماثلة تقيي  م اة  CDC) 
 الصىىىحية الطىىوارئ عمليىىات مراكىىز شىىبكة صىىال  مىىىن الماجىىراة الطىىوارئ عمليىىات لمراكىىز المنهجيىىة اال تعراضىىات 

 .العمومية
 

 :المالحر
 

 

 والتعاريف المصطلحات مسرد -1
 (CONOPS) العمليات لمفهوم نموذج -2
 العمومية الصحية الطوارئ عمليات كزامر ل هاتوفير  لوبالمط التحتية والبنى الُنظم -3
 الطوارئ عمليات مراكزب ة اصال الدنيا البيانات لمجموعة مثال -4
 الطوارئ عمليات بمراكز ال اصة الدنيا البيانات لمجموعة بياني تمثيل -5
 لطوارئا عمليات كزلمر  األساسية الوظائف لتنفيذ المطلوبة والتدرات والمهارات المعارف -6
 التمارين أنواع -7
 التمارين ا تيار معايير -8
 العمومية الصحية الطوارئ عمليات مركز وتنفيذ لت طيط المجمَّعةً  المرجعية التائمة -9
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 والتعاريف المصطلحات م ر م 1 الملحق
 

 يصىىىا وايىىىاللن إعىىىالن عىىىن عبىىىارة وهىىىي  حوا لبىىىال الصاصىىىة العمىىى  صطىىىة غالبىىىا   ت ىىىم  العمل  طة
 اال ىىىتجابة ومىىىوار  ومهىى اف ا ىىىتراتيجيات بالتفصىىي  تبىىىين هىىىيو . بعينىىج حىىى ل مو حىىوا ل
 .(ال طط انظر  اتصاذها المطلو  التكتيكية وااجراءات تطبيقها المطلو 

 الطىوارئ عمليىات مركىز منشىطة يصىف الذ  للطوارئ اال تجابة مو الجاهزية م توت هو التفعيل مستوى
 .حوا لال صطورة بم ت ترتبط  لفا   مح  ة ييرمعا تلبية إطار في

 وال ىىىىىجالت والميزانيىىىىىات بالح ىىىىىابات وتاعنىىىىىي اال ىىىىىتجابة إ ارة وظىىىىىائف مىىىىىن واحىىىىى ة هىىىىىي اإلدارية الشؤون
 الماليىىىىة بىىىىىالش ون ميضىىىىا   عىىىىرفتا  مىىىىا عىىىىا ة  و . الشىىىىراء وعقىىىىو  والمصىىىىروفات والمىىىى فوعات

 .ةيواا ار 

 االستعراض أو التترير
 (AAR) الالحر

 ماي مىرة منا شىة إجراء وي ت عي الت ري   مو التشغي  مو التفعي  عملية انتهاء بع  يوضح
 .ذل   ا بمو   فعليا   ح ل ماو  يح ل  نم يج  كان ما  تعراضال ةمنظمو 

 وجىو ب االعتىراف مىن ينطلق ارئو الط ومح ال مصاطر من الكام  الطيف ا ارة نهج هو األ طار لجميع شامل
 حىاالت جميىحل اال ىتجابة طىرق هىافي بما المصاطر  هذ  إ ارة رقط بين مشتركة عناصر
 يى    المشىتركة العناصىر مىح التعامى  مجى  من اا ارة نظا  توحي  وبننّ   تقريبا   الطوارئ

 لكىىى  الفريىىى ة الصصىىىائا مىىىح لتعامىىى ل محىىى  ة تىىى ابير وضىىىح وكىىىذل  اتقىىى ر ال تعزيىىىز إلىىى 
 .ح ل

 بمىوظفين حىوا لال إ ارة عىن الم  ولة الرئي ية الوكالة تم  التي المنظمة مو الوكالة هي المساِعدة الوكالة
 .مصرت موار  مو ص مات مو

 الوظىىىائف علىىى  الحفىىىاظ مىىىن مىىىا منظمىىىة بهىىىا مكن ىىىتت التىىىي يىىىةكيفال وضىىىات وثيقىىىة هىىىي العمل استمرارية  طة
عا تهىىا ةحيويىىال التشىىغيلية والصىى مات  حىى ول حالىىة فىىي ا   ىىلف محىى  و  مقبىىو  م ىىتوت إلىى  وا 

نمىا  ح ل الذ  الظرف طبيعة عل  هنا التركيز ولي . التشغيلية   راتها يعط  ظرف  وا 
 ا ىىىتمرارية صطىىىة ت ىىىم  مىىىا وغالبىىىا  . بالمنظمىىىة لحقىىىت التىىىي الضىىىرار مىىىن التعىىىافي علىىى 

 .الحكومية للوكاالت بالن بة وصاصة العمليات 

 ةواليىى وم منظمىىة م ّ    اصىى ةوفر المتىى والمىىوار  والصىىفات القىىوة نقىىاط جميىىح مىىن مىىزيج هىىي اتاإلمكان
 المصىىىاطر إ ارة فىىىي ت ىىىه  من يمكىىىن والتىىىي بن ىىىر  مجتمىىىح مو محلىىىي مجتمىىىح وم  ضىىىائية
 البنىىى  ماامكانىىىات تشىىىم  من ويمكىىىن. الصىىىمو  علىىى  القىىى رة وتعزيىىىز م ىىىتواها وتصفىىىيض
 اال تصىىا ية والصىو  االجتمىاعي التكيىىف و ى رات والم   ىات الما يىىة والو ىائ  التحتيىة
 االجتماعيىىة العال ىىات مثىى  البشىىرية الجماعيىىة والصىىفات والمهىىارات ارفالمعىى عىىن فضىىال  
 .اا ارة عل  والق رة والقيا ة

 .معينة ا مه م اء عل  الواضحة الق رة امتال  هي التدرات

 ح ىىى  المرتبىىىة اا اريىىىة مو التنفيذيىىىة مو الر ابيىىىة مو القيا يىىىة المناصىىى  مىىىن  ل ىىىلة هىىىي يالتياد لسلسالت
 .لل لطة يالهرم الترتي 

 المعلومات است ال  جلسة
 "الباردة"

 الحىىوا ل مو التمىىارين محىى  انتهىىاء مىىن فتىىرة بعىى  تاعقىى  المعلومىىات ال ىىتصالا جل ىىة هىىي
 الجل ىىة مثنىىاء عنهىىا غافىى   ىى  يكىىون من ياحتمىى  ك امشىىو  مالحظىىات م ّ  منا شىىة مجىى  مىىن
 .ةال اصن المعلومات ا تصالا جل ة انظر . ةال اصن 
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 وم  انونية صالحية بمقتض  المرا بة مو الوامر إعطاء مو التوجيج مو باا ارة قيا ال هي التيادة
  يىىىا ة ىلىىى شىىىائحال المصتصىىىر اال ىىى  هىىىي. لىىىةمصوم  صىىىالحية بموجىىى  مو صىىىريحة تنظيميىىىة

 .آثار  من الح و  حوا لال ا ارة صططال وتنفيذ القرارات اتصاذ تتطل  التي   حوا لال

 و ىى  الميىى اني  الم ىىتوت علىى  تعمىى  التىىي الطىىوارئ عمليىىات مراكىىز شىىكا م مىىن شىىك  هىىو التيادة مركز
 الوكىىىىاالت مو الوكالىىىىة جانىىىى  مىىىىن الحاجىىىىة ح ىىىى  وتركيبىىىىج تجميعىىىىج ويىىىىت  متىىىىنقال   يكىىىىون

 .حوا للل الم تجيبة

 الت ل ىىى    الرم ىىىية والم ىىىاءلة ال ىىىلطة تطبيىىىق تتىىىيا التىىىي اا ارة نظىىىا  جوانىىى  مىىىن هىىىي والتحكم التيادة
 .والصو  الموظفين مث  الموار  في والتحك  ( القيا  

 صىال  مىن مراحلىج حميىح فىي با تمرار وتح يثها حوا للل واح ة إجمالية نظرة تكوين هي المشتركة يةالتشغيل الصورة
 المعلومىات وتبىا   المعلومىات  وا  ارة لالتصاالت  المتكاملة الناظ  بين المتباَ لة البيانات

 لجميىىىىح المشىىىىتركة التشىىىىغيلية الصىىىىورة إتاحىىىىة ويتعىىىىين. لصىىىىرتا المعلومىىىىاتو  يةاال ىىىىتصبار 
 . موحم  ظرفي وعي تكوين إل  ي    مما الطوارئ  عمليات مركز موظفي

 هىاتبا ل يىت  التىي الحى ل إ ارةبى الصاصة المعلومات ياتومحتو  وبروتوكوالت عمليات هي الدا لية/التتنية االتصاالت
 .الح ل مو حوا لال إ ارةب المعنية المنظمة  اص  ومفقيا   يا  رم 

 وم  ةالحكومىى ا ىىتقرار عىى   وم  يىىةمهل عنىىف معمىىا  انىى الإل  ىىب ب تتعقىى  كارثىىة م ّ  هىىي المعتدة الطارئة
 المنىا   صىعبة  يا ىية حلىو  فىرض وم ال كان  هجرة وم  لال تصا  كلي انهيار ح ول

 من حتمى ويا   ةصىعب وممنيىة  يا ىية بيئىة فىي  ىتجابةاال تنفيىذ تقتضىيو   ذلى  شابج ما مو
   .بمفر ها وكالة م ّ  والية مو   رة ع تتت قطاعاتال ة ع مت  ولية ا تجابة تكون

 إلدارة الشامل البرنامج
 الطوارئ( م اطر)

 

 الالزمىة التى ابير مىن لمجموعة موار ال ويصصا حكومات مو شركات تنظمج برنامج هو
 والتعىافي واال ىتجابة والتنهى  وطنتهىا مىن والتصفيىف المصىاطر مىن الو ايىة عمليات لتنفيذ

 المجموعىة عىا ة   البرنىامج هىذا ويتضمن. (ارلو كال (مصاطر  إ ارة برنامج ميضا   وي م  
 .والكوارل الطوارئب المرتبطة المصاطر ا ارة المطلوبة الق رات من الكاملة

 الشامل التمارين برنامج
 (المتدرج)

 

 لغىىىرض ماعىىى ت التعقيىىى  المتزايىىى ة نالتمىىىاري مىىىن مجموعىىىة مىىىن يتكىىىون تىىى ري  برنىىىامج هىىىو
 ويتىىىىنلف. هىىىىاوتقييم هاوممار ىىىىت الطىىىىوارئ إ ارة  ىىىى رات مصتلىىىىفل المشىىىىاركين فهىىىى  تح ىىىىين
 والتىى ريبات التوجيىىج؛ تمىىارين مهىىي التمىىارين مىىن عامىىة منىىواإل صم ىىة مىىن الشىىام  البرنىىامج
 ةالكاملى نتمىاريالو  ؛الوظيفيىة والتمىارين ؛(TTXs  المنضى ية والتمىارين المح و ة؛ العملية
 .النطاق

 العمليات مفهوم
(CONOPS) 

 كزامر  مح  صطة في مو توكاالال إح تب الصاصة طوارئال صطة في ير  بيان مو بن  هو
 المشىىتر  العمىى  كيفيىىة كىىذل و  والم ىى وليات وال وار ال يا ىىات حىى  وي الطىىوارئ عمليىىات

  .متنا قة ا تجابة تنفيذ مج  من للمنظمة والوظيفية الهيكلية العناصر بين

 والمعانىىاة والمصىىاع  والص ىىائر الضىىرار لتصفيىىف والنشىىطة التىى ابير وتنفيىىذ تن ىىيق هىىي العواقب إدارة
 طرق بين يميز فهو -  الزمات إ ارة  عن المصطلا هذا ويصتلف. الطارئة عن الناتجة
 المترتبىىة اآلثىىار مىىح التعامىى  طىىرقو ( الحريىىق طفىىاءكإ  حىى وثها فىىور الطارئىىة مىىح التعامىى 
 فىي العوا   إ ارة ممثلة ومن. (الحروق ضحايا عال ك  معقابها في تظهر التي مو عليها
 االجتماعيىىىىىة؛-النف ىىىىىية الصىىىىى مات وتىىىىىوفير الجماعيىىىىىة؛ ااصىىىىىابات إ ارةم الصىىىىىحة  طىىىىىاإل

 ميضىىا   العوا ىى  إ ارة وتشىىم  .البيئيىىة الصىىحة تىى ابير وتنفيىىذ ال ىىارية؛ المىىراض ومكافحىىة
 ااغاثىة وتقى ي  العموميىة  الصىحة وحمايىة ال ا ىية  لحكوميىةا الصى مات ا تعا ة ت ابير
 . المتضررة ال كانية والمجموعات والشركات للحكومات الطارئة
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 بالمكىىىىان المتعلقىىىىة العوامىىىى  مىىىىن بعىىىى   ال ىىىىياق يتحىىىى    الطىىىىوارئ( مصىىىىاطر  ا ارة وفقىىىىا   السيار
 الثقافيىة البيئىة لعوامى ا هىذ  وتشىم . والحى ال المصىاطر فيهىا تقىح التي والبيئة والظروف

 والطبيعيىة واال تصىا ية والتكنولوجيىة والماليىة والتنظيميىة والقانونية وال يا ية واالجتماعية
 العوامىىىى  وكىىىىذل  -  وليىىىىة مو إ ليميىىىىة مو وطنيىىىىة مو محليىىىىة مكانىىىىت  ىىىىواء - والتناف ىىىىية
 ال يا ىات و  الم ىاءلة  جوان و   وال وار التنظيمي  الهيك و   الش ون بتصريف المتعلقة

  ىىى رات ميضىىىا   تشىىىم  وهىىىي. الهىىى اف تلىىى  لتحقيىىىق ةعىىىتبم مال واال ىىىتراتيجيات الهىىى اف و 
 تىىربط التىىي والعال ىىات والصارجيىىة ال اصليىىة المصىىلحة صىىاحبة والجهىىات الفاعلىىة الجهىىات

 .بينها

 مىىىن غيىىىر  عىىىن يصتلىىىف محىىى   ته يىىى  مىىىن معينىىىة جوانىىى  مىىىح للتعامىىى  توضىىىح صطىىىة هىىىي الطوارئ  طة
 الطىوارئ لحاالت العامة اا ارة طريقة منّ  من الرغ  عل م المثا   بي  فعل . تالته ي ا
 شىىىام   عىىا  نهىىج تطبيىىىق عبىىر بفعاليىىة مواجهتهىىىا تىىت  وبالتىىالي الطىىىوارئ  لمعظىى  مماثلىىة
 ةمواجهىىىل مطلوبىىىة تكون ىىى التىىىي المحىىى  ة وااجىىىراءات المىىىوار  منّ  إال  (الصطىىىار لجميىىىح

 منهمىىىا حالىىىة فكىىى . زلىىىزا  مواجهىىىةل الم ىىىتص مة ار المىىىو  عىىىن تصتلىىىف  ىىىارا  مىىىرضا  ةشىىىياف
 .(الصطط انظر  الصرت عن مصتلفة طوارئ صطة  تتطل 

 الهىىى اف تحقيىىىق مجىىى  مىىىن المىىىوار   إ ارة علىىى  بالقىىى رة مصىىىحوبا   ال ىىىلطة  تطبيىىىق هىىىو التحكم
 يعمىىى و  المعنيىىىين الفىىىرا  مو وكىىىاالتال مو لينشىىىطة العىىىا  توجيىىىجال إلىىى  ويشىىىير. المحىىى  ة
  .والفرا  والوظائف منظماتال /وكاالتال جميح م توت عل  مفقي بشك 

 ال اعمىىة مو التشىىغيلية المىىوار  مو الوظىىائف غيىىر مجىىاالت فىىي الم ىىاع ة تىىوفر وكالىىة هىىي المتعاونة الوكالة
  .حوا لال إ ارة جهو  تعزيز مج  من المباشرة

 ويىىرتبط. الجهىىو ( توحيىى   مىى تكا لضىىمان بىىاا ارة صاصىىة عمليىىات تنفيىىذ عىىن عبىىارة هىىو التنسير
 مىىن كوظيفىىة( المنظمىىة  اصىى   رم ىىي بشىىك  ويعمىى  بىىالموار   الو  المقىىا  فىىي التن ىىيق
  ىىىىلطة وظىىىىائف مىىىن كوظيفىىىىة( المنظمىىىىات عبىىىر  مفقىىىىي وبشىىىىك  القيىىىا ة   ىىىىلطة وظىىىائف
  .التحك 

 ثبىتت التىي الوثىائقو  المىوظفين ايصار تىو  شىها ات على  قيصى تال إل  تفضي عملية هو االعتماد
 ينبي ىىىتجمالو   المعيمنىىىين الحىىىوا ل مىى ير  ذلىىى  ويشىىىم   منهىىا والتحقىىىق ته وكفىىىاء ته هىىوي

 .يناا اريو  والمهنيين التقنيين والموظفين للطوارئ 

 تقيىىىىي  مجىىىى  مىىىىن اانتهائهىىىى بعىىىى  ريناتمىىىى مو اتعمليىىىى  ّ ل نقىىىى   فحىىىىا عىىىىن عبىىىىارة هىىىىي المعلومات است ال  جلسة
 .ااجراءات

 مصطىىار تفاعىى  ب ىىب  مىىا مجتمىىح شىى ون  ىىير فىىي ا  صطيىىر  اضىىطرابا   ي ىىب  حىى ل م ّ  هىىي الكارثة
 مو هىىامن لحى ا علىى  قى رةال نقىىاو  للمصىاطر والتعىىرض الضىعفب تت ىى  ظىروف مىىح معينىة
. النطىاق وا ىعة وبيئيىة ا تصا يةو  وما ية بشرية ص ائر في ت ب ي مما  هاعوا ب مواجهة
 و ى . الزمن من طويلة لفترة ي تمر من ويمكن النطاق وا ح الكارثة تنثير يكون ما وغالبا  
  فقىىط الذاتيىىة مىىوار   با ىىتص ا  التحمىى  علىى  المتضىىرر المجتمىىح  ىى رة التىىنثير هىىذا يفىىوق
 قضىىىىائيةال واليىىىىاتالك صارجيىىىىة مصىىىىا ر مىىىىن م ىىىىاع ةال التمىىىىا  إلىىىى  يضىىىىطر  ىىىى  لىىىىذل 

 وممىىىراض إصىىىابات حىىى ول العوا ىىى  تشىىىم  و ىىى  . وليىىىة مو وطنيىىىة مصىىىا ر مو المجىىىاورة 
 حىى ول عىىن فضىىال    للنىىا  واالجتمىىاعي والنف ىىي البىى ني الرفىىا  علىى  مصىىرت  ىىلبية اروآثىى

 .بيئي وت هور لص ماتل وفق ان الممتلكات في مضرار
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 على التائم التمرين
 المناقشة

 و يا ىات صطىط على  التعىرف افيهى للمشىاركين تىيات ماي مرة منا شة من يتكون تمرين هو
جىىراءات . بىىىالطوارئ صاصىىة محىىى  ة  ىىيناريوهات فىىي بيقهىىىاتط  ىىب  وبحىىىل اال ىىتجابة  وا 

 منضىى ية تمىىارينو  عمىى  حلقىىاتو   را ىىية حلقىىات المنا شىىة علىى  القائمىىة التمىىارين ضىى وت
 .وملعا 

 إجرائيىة ومهىارات  ىلوكيات تر ىيخ منىج والغىرض العمليىة  التى ريبات مىن محى و  نىوإل هو المحدود العملي التدريب
 الطىوارئ عمليىات مركىز  عى  مى ت تقيىي  كىذل و   يهاعل والحفاظ  تجابةباال تتعلق معينة
 .ااجراءات لهذ 

 تطلى وي  العوا ى  مىن مجموعىة ي ىب    ى  وشي  صطر مو ي ب   ح ل عن عبارة هي الطارئة
 ح ىى  الطىىوارئ حىىاالت وتصىىنمف. روتينيىىة وغيىىر ةعاجلىى تكىىون مىىا عىىا ة  و  ةقمن مىى ا  جهىىو 
 وا ىىعة كىوارلو  محىى و ة عوا ى  ذات محليىة طىىوارئ بىين تتىراوح إذ عنهىىا  الناجمىة ثىاراآل

 الطىوارئ  ا ى  الحى ال مو الحوا ل عل  ياطلق ما ا  كثير و . من اوية عوا   ذات النطاق
ن بالتبىا    الثالثىة المصطلحات وتا تص    جميعهىا لي ىت الحى ال مو الحىوا ل كانىت وا 
 .طوارئ

 مباشىىرة وظيفىىة يى    ال الطىىوارئ ليىىاتعم مراكىز مىىن نىىوإل لوصىف يا ىىتص   مصىىطلا هىو الطوارئ تنسير مركز
نما معينة تشغيلية مو تكتيكية مو  اال ىتراتيجي التصصىيا وتن ىيق لمرا بىة نقطىة يشىك  وا 

 .بال يا ات الصاصة الم ائ  وا  ارة للموار 

  يا ىىىات تطبيىىىق هىىىي الطىىىوارئ( مصىىاطر  وا  ارة. الكىىىوارل( مصىىىاطر  إ ارة ميضىىىا   تا ىىم  الطوارئ( م اطر) إدارة
جىىىراءات اتوعمليىىى  وا ارة الموجىىىو ة المصىىىاطر مىىىن وللحىىى  ج يىىى ة مصىىىاطر ظهىىىور لمنىىىح وا 

 واال ىتجابة بالمصىاطر المحفوفىة ليحى ال  المىنظم  التنهى  تشىم  وهي. المتبقية المصاطر
عىىىا ة تعىىىافي يىىىاتللعم هىىىاو وع عقىىى   ع الىىى تىىىوفيرو  لهىىىا   لمجتمعىىىاتا تعميىىىرو  تنهيىىى  وا 

 .الح ال من تتضرر  التي الو ح والمجتمعات المحلية

 إدارة منظمة أو وكالة
 الطوارئ( م اطر)

 

 فىي تتمثى  محى  ة بواليىة مكلمفىة حكوميىة  وكالىة كثيىرة محيان وفي منظمة  عن عبارة هي
 المشىىتركةو  القطاعىات متعىى  ةال الطىوارئ منشىىطة تن ىيق عىىن لم ىاءلةل واحىى ة نقطىة تىوفير
 وطنتهىىىا مىىىن والتصفيىىىف منهىىىا  ايىىىةوالو  المصىىىاطر تقيىىىي  منشىىىطة هىىىافي بمىىىا الوكىىىاالت  بىىىين

 إ ارة منظمىة ميضىا   وتا ىم . معينىة منطقىة فىي منهىا تعافيالو  لها واال تجابة لها والتنه 
 .الكوارل (مصاطر 

 للطوارئ االستجابة  طة
(ERP) 

 لمصتلىىف ا ىىتجاباتها إ ارة مىىا منظمىىة مو وكالىىة بهىىا تعتىىز  التىىي الكيفيىىة توضىىا وثيقىىة هىىي
 للطارئىىىة اال ىىىتجابة و يا ىىىات هىىى افل وصىىىف تقىىى ي  صىىىال  مىىىن وذلىىى   الطىىىوارئ منىىىواإل
 من ىقة ا ىتجابة لتنفيىذ الالزمىة والم ى وليات وال ىلطات كى اهيال كذل و  ؛هاعمليات ومفهو 

 واليىىىة مو بوكالىىىة للطىىىوارئ اال ىىىتجابة صطىىىة تىىىرتبط ال ىىىياق  هىىىذا وفىىىي. ومنهجيىىىة فعالىىىةو 
 الوكالىة  ت تص مها التي والق رات واامكانات الموار  بالتفصي  وتوضا مح  ة   ضائية

 طىىوارئال صطىة ميضىىا   عليهىا وياطلىىق(. الصطىط انظىىر  للطارئىة ا ىىتجابتها فىي المنظمىة مو
 .العمليات مو

 الطوارئ عمليات مركز
(EOC) 

 وتن ىىيق تصطىىيط عىىن نو الم ىى ول نو لموظفىىا فيىىج ي ىىتطيح مكىىان هىىو الطىىوارئ   ىىياق فىىي
 هىىذ  يوجهىىوا من   بىىةار موال التوجيىىج عىىن ولونالم ىى  و   المىىوار  صصىىياوت وحيىىازة وتنظىىي 
 نضىمتي عامىا   مفهومىا   الطىوارئ عمليىات مركىز وياعتبىر .للطارئىة اال ىتجابة نحو النشطة
 الطارئىىة مو ىىح فىىي الحىىوا ل لقيىىا ة مركىىز مىىن بىى ءا   الطىىوارئ  إ ارة مرافىىق مىىن مجموعىىة
 اال ىتراتيجية لمىوار وا التوجيهىات تقى ي  مهمتىج الطىوارئ لتن ىيق وطنىي مركىز إلى  وصوال  
 مركىىىز يقىىىح مىىىا وعىىىا ة  . نطىىىاقال وا ىىىعة كارثىىىة لمواجهىىىة ووكىىىاالت  ضىىىائية واليىىىات لعىىى ة
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 مجىىىا  فىىىي اال ىىىتراتيجي الىىى ع  وفرويىىى النقيضىىىين الطىىىرفين هىىىذين بىىىين الطىىىوارئ عمليىىىات
 م ىىىىىتوتال علىىىى  اال ىىىىتجابة ووكىىىىاالت لم ىىىىتجيبينل والعمليىىىىات ات ىىىىتييواللوج ال يا ىىىىات

 .(PHEOC  ةوميالعم الصحية الطوارئ عمليات مركز ميضا   انظر - ي انيالم

جىىراءات ووظىىىائف هيكىىى  توضىىىا وثيقىىىة هىىي الطوارئ عمليات مركز  طة  وتشىىىك . الطىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز تشىىىغي  وا 
 اال ىتمارات جميىح مىن نمىاذ  عل  تحتو  حيل المركز  لموظفي الو  المرجعي ال لي 

جراءات عمليات ال ومفاهي  ال وار  وتوصيفات الالزمة   .الموح ة التشغي  وا 

  الحىى ل  مصىطلحا يا ىتص   الحيىان مىن كثيىر فىيو . طارئىة وا عىة مو طىارئ حىوا ل هىو الحدث
 مو لىج ا  مصططى  كبيىرا   حى ثا   يكىون  ى  مو ضىئيال   الحى ل يكىون و  . بالتبا     حوا لال و

 ا   ثر ومى  (جماهير  حتجم   إ امة وم الش ة بالغة جوية ظاهرة ح ول مث   لج مصطط غير
 الصىىىحية اللىىىوائا إطىىىار وفىىىي. فيهىىىا يقىىىح التىىىي المحليىىىة المجتمعىىىات وممىىىن  ىىىالمة علىىى 

  ىىى  وا عىىىة مو المىىىرض  بىىىوا ر ظهىىىور  بننىىىج الحىىى ل فرم ياعىىى( 1 المىىىا ة(  2005  ال وليىىىة
 العموميىىة الصىىحية الطىىوارئ إلىى  صىىاا بوجىىج شىىارةاا مىىح   مىىرضال حىى ول إلىى  تىى   
 .(PHEIC عليها ياطلق ما مو  يا   ول  لقا   ت ب  التي

 محاكىىىاة   مو وصىىىفا   ويتضىىىمن وتقييمهىىىا وتىىى ريبها القىىى رات ممار ىىىة مشىىىكا  مىىىن شىىىك  هىىىو التمرين
  بالوكالىىة الصاصىة الطىوارئ صطىط على  بنىاء   اهىل لال ىتجابة محاكىاة   مو وصىفا  و   للطارئىة
 ال يا ىىات ة ىالم مىن للتحقىق التمىارين ا ىىتص ا  ويمكىن. الطىوارئ عمليىات مركىز وصطىة

 ؛المنظمىىىىات بىىىىين ةبرمىىىىالم واالتفا ىىىىات والمعىىىى ات التىىىى ري  وبىىىىرامج وااجىىىىراءات والصطىىىىط
 والتواصىى  التن ىىيق تح ىىينلو  عليهىىا؛ ه وتىى ريب للمىىوظفين والم ىى وليات ال وار توضىىيالو 

 وتح يىى  الفىىرا  م اء تح ىىينلو  المىىوار ؛ فىىي الموجىىو ة الفجىىوات تح يىى لو  المنظمىىات؛ بىىين
 لممار ىىىىة منظممىىىة كفرصىىىىة ميضىىىا   التمىىىارين ا ىىىىتص ا  ويمكىىىن ؛لم ىىىىتمرا التح ىىىين فىىىرا

 .االرتجا 

 في الوكالة لموار  الفعلي النشر صال  من التشغيلية الق رات عل  يركز عملي تمرين هو النطار الكامل التمرين
  ون  الوا عيىىىة مىىىن ممكىىىن  ىىى ر بىىىنكبر تت ىىى  محاكىىىاة عمليىىىة إطىىىار فىىىي الحقيقىىىي  الو ىىىت

 الشىىىىك  هىىىىي النطىىىىاق ةالكاملىىىى والتمىىىارين .للصطىىىىر والمىىىىوظفين الجمهىىىىور  ىىىىالمة تعىىىريض
 .والتقيي  الت ري  مشكا  جميح بين لفة  وكا  تعقي ا   الكثر

 القيىا ةم التىوالي على  وهىي  الحىوا ل  يىا ة نظىا  فىي الرئي ىية الصم ة النشطة مح  هي الوظيفة
 مصىىىىىطلا ويا ىىىىتص   (. اريىىىىىةواا الماليىىىىة والشىىىى ون  ىىىىىتياتيواللوج والتصطىىىىيط والعمليىىىىات

  ى و  (. التصطىيط وظيفىةم  المثىا   ىبي  على   المعنىي النشىاط وصف عن  ميضا    وظيفة 
 احتياجىىات لتلبيىىة مطلوبىىة كانىىت إذا التحقيقىىات /اال ىىتصبارات مثىى  مصىىرت  وظىىائف ننشىىتا 

 .الحوا ل إ ارة

ن  كاملىىىة محاكىىىاة مىىىن يتىىىنلف معقىىى  عملىىىي تمىىىرين هىىىو الوظيفي التمرين  الفعلىىىي النشىىىر تشىىىم  ال نىىىتكا وا 
  ىى راتو  والم ىى وليات وال وار ال يا ىىات علىى  ركىىزيو  والتىى ري   التقيىىي  بهىى ف( للمىىوار 
 تحىى يا   عىىا ة   الىىوظيفي التمىىرين ويمثىى . للطىىوارئ اال ىىتجابة  ارةا نظىىا  إطىىار فىىي ةاا ار 

 يىىىاتعمل مركىىىز  اصىىى  ياعقىىى  ولنىىىج يفرضىىىها التىىىي الزمنيىىىة القيىىىو  ب ىىىب  فيىىىج للمشىىىاركين
  .المتاحة والتكنولوجيات ال وات وتقيي  ا تص ا  يت ن  كي التن يق مركز مو الطوارئ

 الجغرافية المعلومات مانظ
(GIS) 

 وتحليلهىىىىىا وتصزينهىىىىىا جغرافيىىىىىا   المحىىىىى  ة المعلومىىىىىات لجمىىىىىح محو ىىىىىبة بيانىىىىىات  اعىىىىى ة هىىىىىو
 والبيانىات والبرمجيىات الحا ىوبية الجهىزة مىن منظممىة مجموعة عن عبارة وهو. وعرضها
َعىىىى ين والمىىىىوظفين الجغرافيىىىىة  جغرافيىىىىا   الم ىىىىن ة المعلومىىىىات مشىىىىكا  كافىىىىة جمىىىىحل جيىىىى ا   الما
 عىىن عبىىارة شىىيء كىى  و بىى  موال   وهىىو .وعرضىىها وتحليلهىىا ومعالجتهىىا وتحىى يثها وتصزينهىىا

 البيانىىىىات مو المعلومىىىات معالجىىىة جم ىىىتص ميل يتىىىيا جغرافىىىي متغيىىىر  ذ معلومىىىات نظىىىا 
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 الجغرافيىة المعلومىات صىرائط ر ى  ميضىا   انظىر. ب ىهولة هىاوتحليل ريا  بصى وعرضىها مكانيا  
 .المكانية

 ويمكىن ضىرر فىي يت ىب  من ياحتمى  بشىر  نشىاط مو مىا ة مو ظىاهرة مو ما   ح ل هو ال طر
 إتىىىىالف مو  مصىىىىرت صىىىىحية مضىىىىرار مو إصىىىىابات مو الرواح فىىىىي ص ىىىىائر عىىىىن ي ىىىىفر من

 مو وا تصىىىا    اجتمىىىاعي اضىىىطرا  مو ت والصىىى ما العىىىي  ل ىىىب  فقىىى ان مو للممتلكىىىات 
  .بيئي ت هور

 الجمهىىىىور وعامىىىىة والم   ىىىىات الفىىىىرا  لتعريىىىىف النشىىىىطة مىىىىن مجموعىىىىة عىىىىن عبىىىىارة هىىىىو الصحة مجال في التواصل
 .بشننها وتحفيزه  عليه  والتنثير الصحة مجا  في الهامة بالقضايا

 ويحتىىا  الصىىحية  العوا ىى  مىىن ةمجموعىى ي ىىب    ىى  وشىىي  صطىىر مو ي ىىب   حىى ل هىىي الصحية الطارئة
 الصىىحية الطارئىىة تنطىىو  و ىى . روتينيىىة وغيىىر عاجلىىة تكىىون مىىا وعىىا ة   من مىىقة جهىىو  إلىى 
 المحلىىي المجتمىىح فىىي الوفيىىات معىى   مو المراضىىة معىى   زيىىا ة فىىي الت ىىب  صطىىر علىى 

 . المتضرر

 من ويجىىى  متىىىنقال   مو ثابتىىىا   يكىىىون من يمكىىىنو  الطىىىوارئ عمليىىىات لمركىىىز بىىى ي  مو ىىىح هىىىو السا ن الموقع
 الحا ىىمة الصىى مات تقىى ي  عمليىىةل  ىىريحال  ىىتئنافالل الالزمىىة الو ىىائ  بكىى  مجهىىزا   يكىىون
 .اضطرا  ح ول ب ب  تضررت التي

 المعلومات است ال  جلسة
 "السا نة"

 مجىى  مىن الحىوا ل مو التمىارين محى  انتهىاء فىور تاعقى  المعلومىات ال ىتصالا جل ىة هىي
 جل ىىة ميضىىا   انظىىر. وااجىىراءات وال يا ىىات الصطىىط فىىي لضىىعفوا القىىوة مىىواطن تح يىى 

 .البار ة المعلومات ا تصالا

 يتعىىين( الحىى ل انظىىر  اان ىىان صىىنح مىىن مو طبيعىىي حىى لل وشىىي  مو فعلىىي و ىىوإل هىىو  حوادثال
 مو الرواح فىىي ص ىىائر وم ضامىىر م حىى ول صطىىر ت نيىىة مو منىىح مجىى  مىىن لىىج  ىىتجابةاال

 .واجتماعية ا تصا ية ص ائر م ّ  من لح او  البيئة  مو لممتلكاتل إتالف

 ال اصة العمل  طة
  حوادثبال

  ىىى و . حىىىوا لال إ ارة با ىىىتراتيجية المرتبطىىىة الهىىى اف تبىىىين مكتوبىىىة مو شىىىفوية صطىىىة هىىىي
 من يمكىىىنو  ات توجيهىىى علىىى  المحتويىىىة قىىىاترفوالم التشىىىغيلية المهىىىا و  المىىىوار  ميضىىىا   تحىىى  
 ميضىا   انظىر. مكثىر مو ةواحى  يةتشىغيل ةفتىر  صال  حوا لال إ ارة عن هامة معلومات توفر
 .الح لب الصاصة عم ال صطة

 هى افال تح يى  عىن الم ى و و  الطىوارئ عمليىات مركىز في الو  اا ار  المنص  يه الحوادث قيادة( وظيفة)
 إ ارة عىىن الكاملىة الم ىى ولية ول تىت هىىيو   حوا لبىال الصاصىىة والولويىات واال ىتراتيجيات

 .الحوا ل

 لتوجيج نهجا   تشك  التي البروتوكوالت من ومجموعة الطوارئ  ارةا هيك  عن عبارة هو (IMS) الحوادث إدارة ظامن
 الصرت الفاعلة والجهات الحكومية غير والمنظمات الصاا والقطاإل الحكومية توكاالال

. اهىىآثار  مىىن والتصفيىىف الطىىوارئ منىىواإل لجميىىح اال ىىتجابة مجىى  مىىن قةمن مىى بطريقىىة للعمىى 
 إ ارة مىىىىن مصىىىىرت جوانىىىى   عىىىى  فىىىىي ميضىىىىا   الحىىىىوا ل إ ارة نظىىىىا  مىىىىن اال ىىىىتفا ة ويمكىىىىن

 .الحوا ل  يا ة نظا  ميضا   انظر. والتعافي التنه  بينها من الطوارئ 

 المعلومات تكنولوجيا
 (ICT) واالتصاالت

ن نظا  هي  الفىرا  وكىذل  المعلومىات  تنق  وشبكات وبرمجيات حا وبية مجهزة من مكوم
 .و عمج وتنفيذ  النظا  لتصمي  الالزمين

 البيانىىىىىات وتوزيىىىىىح وتحليىىىىى  وتصىىىىىزين لجمىىىىىح وااجىىىىىراءات العمليىىىىىات مىىىىىن مجموعىىىىىة هىىىىىي المعلومات إدارة
   .الطوارئ عمليات مركز وظائف لتنفيذ الالزمة والمعلومات
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 والمعلومىات ناتالبيا توافر ضمان وظيفتها المحو بة العناصر من متكاملة مجموعة هو المعلومات نظام
 وجو تهىىا إليهىىا الوصىىو   ىىهولة ضىىمانو  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز وظىىائف لتنفيىىذ الالزمىىة
 وال يا ىىات  والقيىىا ة  التن ىىيق  المىىوار م العناصىىر هىىذ  وتشىىم . وفائىى تها تو يتهىىا وح ىىن
 ومصىىىا ر والمعلومىىىات؛ البيانىىىات ومتطلبىىىات ؛(التحتيىىة والبانىىى  والبشىىىرية  الماليىىىة والمىىوار 

 البيانىىىات ومعالجىىىة  البيانىىات جىىىو ة ضىىىمانو  البيانىىات  تصىىىزين  البيانىىىات ا  ارةو  نىىات؛البيا
 .المعلومات ا تص ا و  المعلومات؛ منتجاتو  ؛(هاوتجميع

 .مشتركة معايير با تص ا  البيانات تبا   عل  مكثر مو عنصرين مو نظامين   رة هي البيني التشغيل إمكانية

 مراكىز إ ارة مشىكا  مىن شىك  وهىي الموحى ة  القيىا ة مو الموح ة اا ارة با   عا ة   تاعرف المشتركة اإلدارة
 الطوارئ بى المتعلقىة واليىاتال مو التكميليىة  اتواليىال ذات وكاالتلل يتيا الطوارئ عمليات

 يتىىول  من علىى  االتفىىاق مىىح  الطىىوارئ عمليىىات مركىىز وتوجيىىج  بىىةار م فىىي معىىا   عمىى ت من
 .عليها متفق تشغيلية لفترة مو ارئالط الح ل  ةم طوا  مرال زما  واح  م ير

 وم ىىى ولية  ىىىلطة لىىى يها( ةنىىىمعيم  وكالىىىة مو الحكومىىىة م ىىىتويات مىىىن م ىىىتوت  منظمىىىة هىىىي التضائية الوالية
 .مح  ة جغرافية منطقة  اص  ص ماتالو  وظائفال بعض توفير

 .وارئالط من مح  ة منواإل إ ارة عن م  و   طاإل مو وكالة هي الرائدة الوكالة

 التفاعىى   ىىت امةوا  المشىىتر  للعمىى  اءةبّنىى إجىىراءات وتعزيىىز اآلصىىرين إشىىرا  عمليىىة هىىي التيادة
 .اله اف وتحقيق النشطة توجيج مج  من التعاوني

 تح ىين مجى  مىن  تصىحيحية إجىراءات عليهىا تطبمىق من يمكن التي المح  ة القضايا هي المستفادة الدرو 
 .ال اء

 ةبعىاتال غيىر الوكىاالت وجهىو  المشىتر  التصطىيط عمليات بين والتن يق لربطا عملية هو االتصال
 مصىىلحة الوكىىاالت لهىىذ  يكىىون و ىى . للطارئىىة اال ىىتجابة عىىن الم ىى ولة القضىىائية لواليىىةل

 اتصىىا  م ىى و  صىىال  مىىن فيهىىا تشىىار  من ويمكىىن اال ىىتجابة فىىي تشىىغيلية مو  يا ىىاتية
 مو( لحىى لا مواجهىىةل تكتيكيىىة مىىوار  صصىىيات  اال ىىتجابة فىىي الم ىىاع ة طريىىق عىىن إمىىا

 /القيىىىا ة مىىىوظفي ضىىىمن مىىىن تصىىىا اال م ىىى ولو عتبىىىرويا . (صىىىارجي  عىىى  تىىىوفير  التعىىىاون
  .حوا لال  ائ  /حوا لال م يرل المباشر ااشراف تحت يعملونو  اا ارة

 عىىا ة   ويقىىح الميىى اني الم ىىتوت علىى  يعمىى (  يىىا ة مركىىز مو  طىىوارئ عمليىىات مركىىز هىىو الموقع
 المباشىر اال ىتص ا   التكتيكيىة العمليىات فيىج ذتنفمى من ينبغىي الىذ  المكىان من مقربة عل 

 الميىىىىى اني العمىىىىى  مكىىىىىان مو المعتىىىىىا  المكتىىىىى  هىىىىىو المرفىىىىىق كىىىىىوني مىىىىىا غالبىىىىىا  و (. للمىىىىىوار 
. اال تضىىاء ح ىى  ج يىى ة موا ىىح إلىى  تىىذه  متنقلىىة وحىى ة محيانىىا   كىىوني  ىى و   للم ىىتجيبين
 يكىون من هىو للمرفىق المثى  المو ىح فىإنّ  العموميىة الصحية وارئالط من للكثير وبالن بة
 .الو ط في ولي  جي ة  نق  و ائ  توفير مح للح ل  الجغرافي محيطال من بالقر 

 والبشىرية الما يىة المىوار  اءشىر  مح تعام ي  ذال الطوارئ( مصاطر  إ ارة من جان ال هي ستياتياللوج
حالو  تهاوصيان هاوتوزيع عا  هالا   ال اعمىة والصى مات التحتيىة  البن توفير يشم  بما  تهاوا 
  . تجابةاال لموظفي

 وصىىىياغة ؛حىىوا للل لال ىىتجابة العامىىة الهىى اف وضىىىحم علىى  ينطىىو  لىىم ارة نهىىج هىىي باألهداف اإلدارة
ع ا  اله اف؛ إل  ت تن  ا تراتيجيات  مو نتىائج وتح يى  المنا ىبة؛ المىوار  وتصصىيا وا 

 مجى  مىن الجهىو  توجيىجو  ؛حىوا للل اال ىتجابة منشىطة لمصتلىف لقيىا ل  ابلىة ةعينم مها 
  .تصحيحيةال جراءاتاا ي يروت اانجاز  يا  به ف النتائج وتقيي  النتائج؛ تحقيق
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 لمركىز ال ا ىية الوظىائف لتنفيىذ وتا ىتص   تاعى  التىي البيانىات عناصىر مىن مجموعىة هي الدنيا البيانات مجموعة
م مىىىىىن الطىىىىوارئ عمليىىىىات لمركىىىىىز الىىىى نيا البيانىىىىات مجموعىىىىىة نلفوتتىىىى .الطىىىىوارئ عمليىىىىات
 م شىىر لكىى  ريفاتعىىو  ؛(معلومىىاتوال البيانىىات متطلبىىات  بهىىا مرتبطىىة م شىىراتو  نطا ىىات؛

 لكىىى  بيانىىىات علىىى  منهىىىا الحصىىىو  يمكىىىن مصىىىا رو  القيا ىىىي؛ التوحيىىى  تحقيىىىق مجىىى  مىىىن
 . اعمة إضافية معلومات وم ّ  ؛م شر ك  لهمية منطقي تبريرو  ؛م شر

 الممتلكىىىات مو الشىىىصاا لهىىىا يتعىىىرض التىىىي المصىىىاطر تقليىىى  إلىىى  الراميىىىة النشىىىطة هىىىو الت فيف
 تانفىىذ من ويمكىىن .حىىوا للل المحتملىىة مو الفعليىىة العوا ىى  مو اآلثىىار تقليىى  مو منهىىا  الحىى و 

 إجىراءات اتصىاذ التصفيىف ويتطلى . بعى   مو مثنائىج مو حىوا لال و ىوإل  ب  التصفيف ت ابير
  .الق رات زيا ةلو   هال والتعرض الصطار إزاء الضعف تقلي و  الصطار من ح لل م تمرة

 التن ىىيق لىى ع  ومجهمىىزة مصىىمممة اال ىىتجابة  وكىىاالت ت ىىتص مها مركبىىة  عىىن عبىىارة هىىو المتنتل التيادة مركز
 علىى  للطارئىىة باال ىتجابة ةالمعنيىى والوكىاالت للمىىوظفين التكتيكىىي الم ىتوت علىى  والمرا بىة
 .المي اني تالم تو 

 مو بنىاء فىي المرونىة  عى  مجى  مىن  يا يا   المكونات توحي  عل  تعتم  تنظيمية  مة هي التالبية
  .المتغيرة االحتياجات لتلبية المنظمة تع ي 

. معينىىىة فتىىىرة صىىىال  محىىى  ة منشىىىطة تنفيىىىذ مىىىن تحقيقهىىىا را المىىى الحصىىىائ  مو النتىىىائج هىىىي األهداف
 .للنوايا ج يا  يمكنو  ووا عيا   مح  ا   إعالنا   اله اف وتاعتبر

 الطوارئ عمليات مركز
 الموقع  ارج الموجود

 فىي تحى ل التىي الحجى  الكبيىرة للطىوارئ اال ىتجابة منشىطة لى ع  يانشىن عمليات مركز هو
 المركىز إنشىاء مهمهىا مىن  االعتبىارات مىن معقى ة مجموعىة مراعىاة وتتطلى  متع  ة موا ح
 المانحىىىىىة والجهىىىىىات المصىىىىىلحة ومصىىىىىحا  لشىىىىىركاءوا القىىىىىرارات صىىىىىناإل مىىىىىن مقربىىىىىة علىىىىى 

 العا يىىىة التحتيىىىة البنيىىىة  اصىىى  المركىىىز هىىىذا مقىىىر يكىىىون مىىىا عىىىا ة  و . اان ىىىانية والوكىىىاالت
ذاو . الم  ولة ةالوكالب الصاصة للمكات   عى ةل طقامنال تن يق معما  يتول  المركز كان ا 
 .حوا لال عن بعي ا   مقر  يكون من فض ال فمن  موا ح

 .اله اف من معينة مجموعة لتحقيق الالز  الو ت هي التشغيلية الفترة

مركز  وظيفة) العمليات
 ( عمليات الطوارئ

 مهىىى اف تحقيىىىق مجىىى  مىىىن التشىىىغيلية المىىىوار  وتوجىىىج التكتيكىىىات تضىىىح التىىىي الوظيفىىىة هىىىي
 .حوا للل اال تجابة

 على التائمة التمارين
  العمليات

 فعليىة ا ىتجابة تنفيىذ مو اال ىتجابة لعمليىة كاملىة ةمحاكىا بىإجراء تتميىز التي التمارين هي
 القائمىىىة التمىىىارين  ىىىتص  تا و . المىىىوظفين تصصىىىياو  والمىىىوار  المعىىى ات ا ىىىتص ا  تتضىىىمن
  وااجىىراءات واالتفا ىىات وال يا ىىات والصطىىط القى رات  ىىالمة مىىن للتحقىىق العمليىىات على 

 .النطاق ةالكامل لتمارينوا يةالوظيف تمارينالو  المح و ة العملية ت ريباتال تشم  هيو 

 التقيىي   تمىارينو  اتالتى ريب مشىكا  مىن شك  مب ط وتامث  ةالمنا ش عل   ائمة عملية هو التوجيه تمرين
 مالمىىاب الطىىوارئ إ ارة مرفىىق م ىىتص مي مو طىىوارئال صطىىة فىىذ من تعريىىف منهىىا هىى فال

 المحاكىاة مىن ال  ضىئي   را   جيالتوج تمرين تضمنيو . هماما تص ا يةوكيف المرفق مو الصطة
 .الم  وليات وتوزيح تن يقالب المتعلقة الم ائ  عل  لتركيزا مج  من

 الش صية الحماية معدات
(PPE) 

 ال نعىىة مثىى   الوا يىىة والمعىى ات (والحذيىىة والقفىىازات الر يىىة مثىى   الوا يىىة المالبىى  هىىي
 عىىىىرضالت مىىىىن شىىىىصاال لحمايىىىىة الضىىىىرورية( ذنال  ىىىى ا اتو  التىىىىنف  ومجهىىىىزة والىىىى روإل
 .ةالحراريو  الصوتيةو  والفيزيائية والكيميائية البيولوجية للمصاطر

 الطوارئ عمليات مركز
( EOC) العمومية الصحية

 والتن ىىىيق والىىىتحك  القيىىىا ة متطلبىىىات تىىىوفير فىىىي متصصىىىا طىىىوارئ عمليىىىات مركىىىز هىىىو
 على  را  صط شك تو  صحية عوا   عليها يترت  التي لطوارئا حاالتل لال تجابة الالزمة
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

(PHEOC) جمهورال صحة. 

 مصتلىىىىىف علىىىىى  ات م ىىىىى وليال تح يىىىىى  لغىىىىىرض الماعىىىىى ة الوثىىىىىائق إلىىىىى  عامىىىىىة إشىىىىىارة هىىىىىي ال طط
 واال ىىىىىىتراتيجيات المرجىىىىىىوة والهىىىىىى اف النشىىىىىىطة مىىىىىىن ةبطائفىىىىىى يتعلىىىىىىق فيمىىىىىىا الم ىىىىىىتويات 
 الىالز  الو ىت وتقلي  الفعالية من   ر م ص  تحقيق هو صططال من ه فوال. والتكتيكات

 اال تجابةب المرتبطة الروتينية النشطة وتوحي   ممكن ح  م ن  إل  يح الل ال تجابةل
 .حى ل لك  الفري ة الصصائا معالجة نحو ضافيةاا ق راتال توجيج يمكن حت   ارةااو 

 صطىةو  لطىوارئ ا صطىة ميضا   انظر. الم ته فين ينص مللم ت ةصصصم الصطط وتاعتبر

  .ال ع  وصطة الطوارئ عمليات مركز

مركز  وظيفة) طيط الت
 ( عمليات الطوارئ

 المعلومىىىىات جمىىىىح عىىىىن م ىىىى ولة التصطىىىىيط وظيفىىىة تاعتبىىىىر الطىىىىوارئ  عمليىىىىات مركىىىىز فىىىي
 تح يىىىىىى  عىىىىىىن كىىىىىىذل و   الطارئىىىىىىة بتطىىىىىىور التنبىىىىىى  بهىىىىىى ف وتقييمهىىىىىىا وتحليلهىىىىىىا ومعالجتهىىىىىىا

 عىىىن م ىىى ولة ميضىىىا   الوظيفىىىة هىىىذ  عىىى وت .لمواجهتهىىىا المطلوبىىىة والهىىى اف اال ىىىتراتيجيات
 التصطىىىيط ويتكىىىون. حىىىوا للل باال ىىىتجابة المتعلقىىىة والوثىىىائق الحالىىىة تقىىىارير نشىىىرو  إعىىى ا 
نشىىىاء تصىىىمي  فىىىي المتمثلىىىة والتفاعليىىىة الفكريىىىة العمليىىىات مىىىن عمومىىىا    وتطىىىوير واصتبىىىار وا 

 الجامعىىىة التصطىىىيط عمليىىىة نتيجىىىة تتمثىىى  مىىىا وعىىىا ة  . هىىى افال لتحقيىىىق الالزمىىىة النشىىىطة
 عمليىىىة  يمىىىة مىىىن مهميىىىة م ىىى  كىىىونت( الصطىىىة م   هىىىائيالن المنىىىتج  يمىىىة منّ  فىىىي الشىىىاملةو 

 وكىىىاالتال بىىىين جمىىىحي الىىىذ  التىىى زر إلىىى   ىىىتن ت التصطىىىيط عمليىىىة لكىىىون  نف ىىىها التصطىىىيط
 .ةتعاوني بطريقة وحلها المشاك  تحلي  مج  من المشتركة المصالا ذو  والشصاا

 المحليىة والمجتمعىات تعىافيوال اال ىتجابةب المعنيىة وكىاالتالو  الحكومىات بىج تتمتح ما هو التأهب
 الح ال من وا عة طائفة عن الناجمة ثاراآل تو  ح له  تتيا و  رات معارف من والفرا 

 وتاعتبىىر .فعىىا  نحىىو علىى  منهىىا والتعىىافي لهىىا واال ىىتجابة الحاليىىة مو الوشىىيكة مو المحتملىىة
 التمىىارين وتطبيىىق والتىى ري  المىىوار  وتصصىىيا التصطىىيط مىىن لمىىزيج نتاجىىا   التنهىى  حالىىة

 تقيىىي  عمليىىات إلىى  ا ىىتنا ا   التشىىغيلية القىى رات وتح ىىين وا ىىت امة بنىىاء مجىى  مىىن والتنظىىي 
 .المصاطر

 تفىىىا   مجىىى  مىىىن المصىىىاطر  تقيىىىي  عمليىىىات لىىى ع بنىىىاء    ةتصىىىذالما  والتىىى ابير النشىىىطة هىىىي الوقاية
 نّ ل تبىىا   بال والتصفيىىف الو ايىىة مصىىطلحا يا ىتص   مىىا وغالبىىا  . والناشىىئة القائمىىة المصىاطر

 كىىذل و   عنهىىا الناجمىىة ثىىاراآل مىىن مو الكىىوارل و ىىوإل احتمىىا  مىىن الحىى  هىىو منهمىىا هىى فال
 فىىىىي الو ايىىىة تىىىى ابير تنفيىىىذ ويمكىىىن. الكىىىىوارل تلىىى  ءإزا المحليىىىة المجتمعىىىىات ضىىىعف مىىىن

 .معينة عوا   ح ول منح مج  من ميضا   والتعافي اال تجابة مرحلتي

 اارهىىىىا  ب ىىىىب  - ةيصىىىىح حالىىىىة مو مىىىىرض  بحىىىى ول وشىىىىي  صطىىىىر مو  لو حىىىى  هىىىىي العمومية الصحية ةالطارئ
 البيولوجيىىىة ال ىىىمو  مو الماع يىىىة العوامىىى  محىىى  مو ةجائحىىى مو وبىىىائي مىىىرض مو البيولىىىوجي
 حىىاالت مو ااصىىابات مو الوفيىىات مىىن كبيىىر عىى   بو ىىوإل تنىىذر - الفتىى  الشىى ي ةو  الج يىى ة
 .الم  الطوي  مو ال ائ  العجز

 ميةالعمو  الصحية الطارئة
 دولياً  قلتاً  ثيرت التي

(PHEIC( )الوارد التعريف 
 (الدولية الصحية اللوائص في

  [ال وليىة الصىحية] اللىوائا هىذ  فىي عليىج منصىوا هىو كمىا   يحى م  ا ىتثنائي حى ل هي
 وذلىى  الصىىرت الىى و  فىىي العموميىىة بالصىىحة يحىى ق محىىتمال   صطىىرا   يشىىك ( 1 :منىىج علىى 
 .قةمن م   ولية ا تجابة يقتضي    (2و  وليا   المرض انتشار ب ب 

 الىىىوعي تصلىىىق التىىىي المعلومىىىاتب الجمىىىاهير عامىىىة تزويىىى ل وعمليىىىة نظىىىا  عىىىن عبىىىارة هىىىو الجمهور مع التواصل
 هىى فعل ر و  كىىذل و  لمصىىاطر ل الشصصىىي هىى فهم تصىىحيا لنىىا ل يت ىىن  حتىى  والمعرفىىة
 .والزمات الته ي ات إزاء وتصرفاته  ه و رارات
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 ات ى ر  تتعىرض من صشىية والما يىة البشىرية لمىوار ل احتياطية مو ثانوية   رات امتال  وه تياطياالح الدعم
 .ال با  من  ب  ل ّ  ةمتوفر  غير صبات مو للضرر ة ي اال ر االمو 

 نتاجىىىا   وياعتبىىىر  عليىىىج المترتبىىىة والعوا ىىى  الحىىى ل و ىىىوإل احتمىىىا  فىىىي المتمثىىى  المىىىزيج هىىىو ال طر
 موجىجو   الضىعف جوانى و   اان ىان ي ىببها التي الصرتو  الطبيعية الصطار بين لتفاع ل

 .والق رات  التعرض

 إ ارة مجىىى  مىىىن الولويىىىة  هىىىاإعطا ينبغىىىي التىىىي المصىىىاطر تح يىىى ل عمليىىىة عىىىن عبىىىارة هىىىو الم اطر تتييم
 م ىىىىتوت وتقيىىىىي  المصىىىىاطر  وتحليىىىى  المصىىىىاطر  تح يىىىى  مالتىىىىالي مىىىىزيجال عبىىىىر المصىىىىاطر
 وتشىىىم . مصىىىرت مقىىىايي  مو  ىىىلفا   محىىى  ة مصىىىاطر وم فمهىىى ا وم لمعىىىايير وفقىىىا   المصىىىاطر
 التعىرض لوجىج وتحلىيال   ليصطار  التقنية لصصائال ا  ا تعراض المصاطر تقيي  عمليات

  ىىىىيناريوهاتب يتعلىىىىق فيمىىىىا ال ىىىىائ ة التحمىىىى   ىىىى رات فعاليىىىىةل ا  وتقييمىىىى الضىىىىعف  جوانىىىى و 
 .المحتملة المصاطر

 طارئىةب الصاصة والتعافي واال تجابة التنه  مراح  جميح في رالجمهو  مح التواص  هو الم اطر عن التبليغ
ح الو  ةم تنير  ات رار  اتصاذ تشجيح مج  من ةصطير  عمومية صحية  فىي إيجىابي تغييىر ا 
 .الثقة وتعزيز ال لو 

ىىىقة النشىىىطة هىىىي الم اطر إدارة  فيمىىىا اتكيانىىىال مو اتمنظمىىىال إحىىى ت ومرا بىىىة توجيىىىج إلىىى  الراميىىىة المن م
 تقليىى  غيىىةبا  اليقىىين عىى   حىىاالت إ ارة فىىي المتمثىى  ظ تالمنىى الىىنهج وهىىي. صىىاطربالم يتعلىىق
 والمىىىىوار   صىىىىو وال الرواح فىىىىي ص ىىىىائر حىىىى ول مثىىىى   المحتملىىىىة رئوالص ىىىىا راضىىىىر ال
 هىىىذ  وتتضىىىمن. ممكىىىن حىىى  م نىىى  إلىىى  (مصىىىرت ضىىىارة آثىىىارو  ضامىىىر مو  اتإصىىىاب حىىى ولو 

 والرصى  والتقيىي  المصاطر  معالجة ت ابير وتنفيذ المصاطر  تقيي  عمليات إجراء النشطة
 .واال تعراض

 طريىق عىن واامكانىات القى رات تعى ي  مجى  مىن تقليصىج مو الحج  زيا ة عل  الق رة هي التحجيم قابلية
 فىىي الحاصىىلة التغيىىرات مىىح لتكيىىفا مجىى  مىىن تنظيميىىةال القوالىى  بعىىض إيقىىاف مو إضىىافة
 . ي اال الهيك  تشكي  إعا ة إل  الحاجة  ون الطل 

 مو مىىا ا تصىىا  وم مىىا جغرافيىىة منطقىىةل الجماعيىىة الجوانىى  مىىن مو  ا  ىىال مىىن واحىى  هىىو التطاع
 .ما مجتمح

هىىىة ر ىىىمية غيىىىر منا شىىىة هىىىي الدراسية الحلتة   زمنىىىي بإطىىىار تتقيىىى  وال  الحلقىىىة  ائىىى  /مقىىى   يقو هىىىا وموجم
 مشىىاركته  مىن اال ىىتفا ةو  جىراءاتااو  لصططبىىا والشىركاء المىىوظفين تعريىف منهىىا الهى فو 

 .اتالمنتج مح  صق  في

 تعجىىز عنىى ماو . التكتيكىىي الم ىىتوت علىى  للطىىوارئ العمليىىة لال ىىتجابة الفعلىىي المو ىىح هىىو الميداني المستوى
 مركىىىز  ور يصىىىبا  حىىى للل اال ىىىتجابة عىىىن الميىىى اني الم ىىىتوت علىىى  المتىىىوفرة قىىى راتال

 هىىو (التشىىغيلي الم ىىتوت علىى  يعمىى  والىىذ   الميىى اني للم ىىتوت الىى اع  الطىىوارئ عمليىىات
 التوجيىىىىىج م    ىىىىىتراتيجيةاالو ( مىىىىىوار ال م   ات ىىىىىتيياللوجب يتعلىىىىىق فيمىىىىىا الم ىىىىىاع ة تقىىىىى ي 

 .(والتن يق

جىراءات للطارئة اال تجابة عن حالية معلومات ويق   روتينية بصورة يص ر تقرير هو (SITREP) الحالة تترير  وا 
 .تهاإ ار ب المتعلقة القضايا ح  يو   ةالطارئ رلتنثي وتحليال   والم تقبلية  الفورية اال تجابة

 صىاا بوجىج التركيىز مىح معين  و ت في معينة بيئة في يح ل بما واالهتما  الوعي هو الظرفي الوعي
 تطىىور تفاصىىي  معرفىىة هىىو  آصىىر بمعنىى  البيئىىة؛ تلىى  فىىي الحاصىىلة التغيىىرات تىىنثير علىى 
 .ح لال مو حوا لال
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 الموحدة التشغيل إجراءات
(SOPs) 

 التىىىي ااجىىىراءات نىىىوإل بالتفصىىىي  تبىىىين التىىىي التوجيهىىىات مو التعليمىىىات مىىىن مجموعىىىة هىىىي
 والشىصاا والزمىان الكيفيىة وكىذل  - الطىوارئ عمليىات مركىز موظفىو يتصذها من ينبغي

 .مح  ة مها  مو ح البن تعلقي فيما – وال با 

 بالتكّفىىى  يتعلىىىق فيمىىىا الىىى ع  فيرتىىىو  عىىىن م ىىى ولة ينم ىىىتص م لجنىىىة مو  بىىىةار م لجنىىىة هىىىي التوجيهية اللجنة
 .طوارئ عمليات مركز بإنشاء فمكلم  م اع فريقل تموي وال العامة وال يا ة والقيا ة

 ن ىبيا   المى  طويلىة مفىاهي  مىح يتعامى  منىج في  اال تراتيجي  للشيء المميزة ال مة تتمث  االستراتيجي
 وال يا ىىىىىات هىىىىى افال  مىىىىىج مجىىىىى  مىىىىىن املىىىىىةالك الصىىىىىورة إلىىىىى  تنظىىىىىر الم ىىىىىتوت وعاليىىىىىة

  ى  منىج الصىرت ال ىمات ومىن. متما ى  كى    فىي للمنظمىة الرئي ية ااجراءات وت ل الت
 .المعايير وضحب يصتا عنصرا   مو ا  معياري عنصرا   يتضمن

 م ىىاع ة مو لىى ع  الالزمىىين المىىوظفين مو الضىىرورية المىىوا  مو الصىى مات تىىوفر وكالىىة هىىي الداعمة الوكالة
 إمىىا الىى ع  هىىذا ال اعمىىة الوكىىاالت تقىى   من يمكىىنو (. الم عومىىة لوكالىىةا م   رائىى ة وكالىىة
 تقىىىى ي   التعىىىىاون مو( الذاتيىىىىة التشىىىىغيلية هىىىىاموار ب الم ىىىىاهمة م   م ىىىىاع ةال طريىىىىق عىىىىن

 .(المباشرة غير الم اع ة

 مواجهة على التدرة
 المفاجئة االحتياجات

 اتالقى ر  وزيىا ة العمليىات مواصىلة مجى  مىن إضىافية موار  عل  االعتما  عل  الق رة هي
 .للطوارئ اال تجابة إطار في ذل  يكون ما وعا ة   اال تضاء  ح  

 جميىح فيها ويلتقي منا شةال ل ع ةالقائم التقيي  تمارين مو اتالت ريب مشكا  من شك  هو (TTX) المنضدي التمرين
 زمنيىة حى و  وبى ون ر مية  غير بصورة الطوارئ عمليات مركز ل ت المعيمنين الموظفين
  ىىتجاباتاال ةنا شىىم ذلىى  ويتضىىمن. االفتراضىىية الطىىوارئ حىىاالت بعىىض ل را ىىة ضىىيقة 

 الطىىىوارئ وصطىىىط التشىىىغيلية المركىىىز صطىىىة علىىى  بنىىىاء   وحلهىىىا المشىىىاك  وتح يىىى  ة رجىىىو الم
 .لوكاالتبا الصاصة

 تحقيىق مجى  مىن  االمهى م توت عل  مباشرة   قتطب   التي والمناورات والموار  النشطة هو التكتيكي
 ال نى   م توتال هو التكتيكي الم توتو . للمقارنة  تراتيجياال الم توت انظر. اله اف

 عمليىىىىة فيىىىىج  ارتىىىى الىىىىذ ( التشىىىىغيلي الم ىىىىتوت مىىىىن العلىىىى و  اال ىىىىتراتيجي الم ىىىىتوت مىىىىن
  .لطوارئل  تجابةاال

 لنقىىىىىى  الم ىىىىىىتص مة ي وال ىىىىىىال وااجىىىىىىراءات البروتوكوالتبىىىىىى المتعلقىىىىىىة االتصىىىىىىاالت هىىىىىىي التتنية االتصاالت
 .الطوارئ حالة إ ارة في الرئي يين المشاركين بين الحيوية المعلومات

 متعىىى  ةال المعقىىى ة الطىىىوارئ إ ارة فىىىي الجمىىىاعي العمىىى  علىىى  يقىىىو  نهىىىج عىىىن عبىىىارة يهىىى حدةو مال التيادة /اإلدارة
 م ىىىى ولياتال ذات وكىىىىاالتال لجميىىىىح  ىىىىماوي القضىىىىائية الواليىىىىات المتعىىىى  ة مو الوكىىىىاالت

 مىىىىن مشىىىىتركة مجموعىىىىة إنشىىىىاءب اال ىىىىتجابة عمليىىىىة فىىىىي ةالتكميليىىىى وظيفيىىىىةال مو جغرافيىىىىةال
 المشىىكلة حىىو  اتفىىاق علىى  بنىىاء   رائىى ة وكالىىة وتانشىىن. والعمليىىات واال ىىتراتيجيات الهىى اف
 مشىىاركة   تشىىار و  الم ىى ولية الصىىرت الوكىىاالت تتقا ىى  فيمىىا ؛هىىامعالجت ر اجىىال الرئي ىىية
 .المشتركة اا ارة ميضا   انظر. اتالقرار  صنح في كاملة  
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 (CONOPS  العمليات لمفهو  نموذ م 2 الملحق
 
 الصىىىحية الطىىىوارئ حىىىاالت فىىىي القضىىىائية والواليىىىات والقطاعىىىات الوكىىىاالت مىىىن الع يىىى  إشىىىرا  الضىىىرور  مىىىن يكىىىون  ىىى 

 عمليىىىة فىىىي المشىىىاركين يىىىحبجم المنوطىىىة والم ىىى وليات ال وار( CONOPS  العمليىىىات مفهىىىو  يحىىى   ل لىىىذ. العموميىىىة
 .المنظمات بين المشتر  عم ال كيفية وضاوي قة من م ال  تجابةاال
 

 بىين الفعىا  للتن ىيق الالزمىة والىتحك  القيىا ةب ةمتعلقىال ترتيبىاتال مىح للتعامى  الحىوا ل إ ارة بنظا  النموذ  هذا وي تعين
 الم ىىتوت  متعىى  ةال اال ىىتجابة م ىىتويات بىىين كىىذل و   مصتلفىىة  ضىىائية وواليىىات لقطاعىىات التابعىىة بةي ىىتجمال وكىىاالتال

 والتصطىىىىيط والعمليىىىىات بىىىىاا ارة الصاصىىىىة الم ىىىى وليات الحىىىىوا ل إ ارة نظىىىىا  ويحىىىى  . (والمحلىىىىي الىىىىوطني و ون الىىىىوطني
 ال ىىىتيعا و  حىىىوا لال  ىىىياق لىىىيالئ  تكييفىىىج ويمكىىىن  واالتصىىىاالت وال يا ىىىات واا اريىىىة الماليىىىة والشىىى ون  ىىىتياتيواللوج
 .هاوم وار  هام  ولياتو  صالحياتها بين ت اص  يح ل من حتم يا  التي الم تجيبة الوكاالت وواليات مصالا

 
 اال ىىىتراتيجية الم ىىىتويات علىىى  الصىىىلة ذات وااجىىىراءات العموميىىىة بالصىىىحة المتعلقىىىة الم ىىى وليات النمىىىوذ  هىىىذا ويحىىى  

 و ح ا ارة الكوارل.والتشغيلية والتكتيكية  ويوضا كيفية ارتباطها بالهياك  الوطنية ال
 

ومىىن المىىىرجا من يتطلىىى  المىىىر إجىىىراء تعىىى يالت علىى  الم ىىىتوت اال ىىىتراتيجي مو التشىىىغيلي لمواجهىىىة م ىىىائ  محىىى  ة مو 
ى ة  اصى  وظيفىة اا ارة مىن مجى   م ائ  ترتبط بتن يق الموار . ومىن المثلىة على  التعى يالت المحتملىة إنشىاء  يىا ة موحم

وح ة كبيرة اجىراء عمليىات التبليى  عىن المصىاطر؛ مو تو ىيح الوظىائف العلميىة والتقنيىة  ضمان توحي  الجهو ؛ مو إنشاء
 في فرإل العمليات.

 
 الهيك  التنظيمي للقيا ة واال تجابة. 9ويبين الشك  

 

 

 التنفيذيالمستوى 
 التوجيهية اللجنة فرير السياسات

 السلطة الوطنية إلدارة الكوارث

 مركز عمليات 
الطوارئ الصحية 

 العمومية
 الشركاء من التطاعات

 المستوى الميداني
مركز عمليات الطوارئ 
 الصحية العمومية

 الشركاء من التطاعات

 الشركاء من التطاعات

التعاون بين 
 التطاعات

 الشركاء من التطاعات الشركاء من التطاعات

 االستراتيجي

 التشغيلي

 المستوى الميداني التكتيكي
ات الطوارئ مركز عملي

 الصحية العمومية

 المستوى الميداني
مركز عمليات الطوارئ 
 الصحية العمومية

 المستوى الميداني
مركز عمليات الطوارئ 
 الصحية العمومية

 التطاع
مركز عمليات 

 الطوارئ
 التطاع

مركز عمليات 
 الطوارئ

  طوط التحكم )أثناء الطوارئ(
  طوط االتصال )حالة االستعداد والطوارئ(



51 

 

 

 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 والسياساتي االستراتيجي المستوى -1
 

 وصىىنح اال ىىتراتيجي التن ىىيق عىىن م ىى و  وهىىو الكىىوارل   ارةا الىىوطني الهيكىى  فىىي م ىىتوت معلىى  الم ىىتوت هىىذا ياعتبىىر
 الوكىىاالت وتىىزو    الىىوزراء  مجلىى ل منىى و  مو الىىوزراء رئىىي  /الىىرئي  مكتىى  الم ىىتوت هىىذا يقىىو  مىىا وعىىا ة  . ال يا ىىات
 .المتضررة المناطق من  يا يين وممثلين تقنيين شركاء ميضا   يض  و   .التنفيذية اا ارة اتق ر ب المشاركة

 ميلي بما اال تراتيجي الم توت يضطلح الصلة  ذات وااجراءات بالم  وليات يتعلق وفيما 
 اال تجابة عملية تنفيذل الم توت ةرفيع اتتوجيه توفير 
  الوطني الم توت عل  الطوارئ حالة إعالن ضرورة تح ي 
  ةالوطني الطوارئ حالة انتهاء و ت تح ي 
 ال تجابةا لتنفيذ الالزمة ال يا ات وا  رار وضح 
 الجن يات والمتع  ة الوطنية اله اف إنشاء 
 اله اف هذ  ل ع  الوطني الم توت عل  صطط وضح 
 الوطني الم توت عل  الوكاالت ا تجابة تن يق 
  لال تراتيجية التشغيلي والتنفيذ التن يق رص 
 المح  ة افاله  وتحقيق العمليات ل ع  الالزمة الصرت والق رات البشرية الموار  توفير ضمان 
  الجمهور مح بالتواص  الصاصة والنشطة التقنية واارشا ات الموا  اعتما  مو /و إع ا. 
 

 ا ارة الوطنيىىة ال ىىلطات إلىى  عىىا ة   البلىى ان معظىى  فىىي الوظيفىىة هىىذ  تا ىىن  المتعىى  ة  الصطىىار لمواجهىىة نهىىج إطىىار وفىىي
 .مماثلة وكالة مو الكوارل ا ارة الوطني المكت  مث  الكوارل

 
 والجهىات الىوزارات  ىائر مىح والعمليىات التصطىيط تن ىيقل الىوزار  الم ىتوت على  الطىوارئ لعمليىات مركز إنشاء وينبغي
 تنفيىذ مجى  مىن التشغيلي الم توت عل  العاملة الطوارئ عمليات مراكز منشطة وتن يق مرا بةلو   ةاب تجاال في الشريكة
 الم ىىتوت علىى  الجهىىو  توحيىى  لضىىمان الشىىريكة ال وليىىة الجهىىات مىىح التن ىىيق ذلىى  يشىىم  و ىى . عموميىىة ةيصىىح ا ىىتجابة

 غيىر والمنظمىات ال وليىة المنظمات هافي بما  ال ولية الجهو  تن يق يمكن فإنج العضو ال ولة لتق ير وفقا  و  .اال تراتيجي
 .المتح ة م لا مجموعات نظا  صال  من  الحكومية

 
 فىي كافيىا   تمثىيال   الصىحة وزارة تىوفر من يجى  اال ىتراتيجي الم ىتوت لى ع الطوارئ لعمليات مركز وجو  ع   حالة وفي
 جميىىىح مىىح التن ىىىيق لضىىمان المالئمىىىة الصىىالحيات الكىىىوارل ا ارة الىىوطني الهيكىىى  فىىي تتىىىوفر من يجىى و  الصىىى    هىىذا

 .اال تراتيجي الم توت عل  الم تجيبين
 

 وحى   الطىوارئ عمليىات مركىز صىال  مىن التن ىيق قتحقيى يمكىن حجمىا   الصىغر العمومية الصحية الح ال حالة وفي
 مىىىىن غيرهىىىا مو الفاشىىىىية ونطىىىاق حجىىى  تصىىىىاع  إذا ممىىىا. الكىىىوارل  ارةا كامىىىى  وطنىىىي هيكىىى  تىىىى ص  المىىىر يتطلىىى  وال

 إشىىرا  فىىي النظىىر ينبغىىي إنىىجف الصىىحية  الوكالىىة صىىار  مىىن الم ىىتجيبين مىىن كبيىىر عىى   مشىىاركة ي ىىت عي بمىىا  الطىىوارئ
 ال ىلطة بىين المنا ى  الو ىت في للمعلومات وتبا   وثيق تن يق هنا  يكون من ويج . الكوارل  ارةا الوطنية ل لطةا
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 مىىىن عىىى   تثبيىىىت يجىىى  الطىىىوارئ  عمليىىىات مركىىىز عمىىى  ومثنىىىاء. الم ىىىتجيبة الوكىىىاالت و ىىىائر الكىىىوارل ا ارة الوطنيىىىة
   .صحيةال القضايا عرض مج  من الكوارل ا ارة الوطني الهيك   اص  تصا اال م  ولي

 
  الم عومىىة  العال ىىات الوطنيىىة الحكومىىة فىىي العليىىا القيىىا ة تحىى   من يجىى  والصىىالحيات الم ىى وليات وضىىوح ولضىىمان

 ا ارة التقنيىىة والصبىىرة صىىالحيةوال الم ىى ولية ذات الوكالىىة هىىي الم عومىىة فالوكالىىة. اال ىىتجابة وكىىاالت بىىين  ال اعمىىة و
 مىوار  بينهىا مىن متاحىة  مو إضىافية مىوار  لى يها التىي هىي ةعمىا ال كىاالتو وال. الفض  الوجج عل  ح لال مو حوا للا

 بموار هىىىا ال اعمىىة القضىىىائية الواليىىة مو الوكالىىىة ت ىىاه  وعنىىى ما. الم عومىىة الوكالىىىة إليهىىا تحتىىىا  وصبىىرات  ومىىىوا  بشىىرية
 ت ىم  فإنهىا مباشىرة  غيىر تهام ىاهم تكىون عنى ما ممىا. م ىاعة ة وكالىة تكىون فإنها اال تجابة  عملية في مباشرة   الذاتية
 فىىي مباشىىرة   مشىىاركة   الرائىى ة  الوكالىىة مىىح بالتعىىاون الم ىىاعة ة  الوكىىاالت تشىىار  الحيىىان مىىن كثيىىر وفىىي .ةتعاونىىم وكالىىة
 .الشحيحة الموار  ا تص ا  و وء الجهو  از واجية لتجن  وذل  اال تجابة  بإ ارة الصاا والتحك  القيا ة هيك 

 
 (التنسيتي) ليالتشغي المستوى -2
 

 الم ىتوت  ىلطاتل الظرفىي الىوعي وتعزيىز اال ىتجابة عناصىر لجميىح الفعىا  التن ىيق يةم  ول التشغيلي الم توت يتول 
 .اال تراتيجي

 
  ميلي بما التشغيلي الم توت يضطلح الصلة  ذات وااجراءات بالم  وليات يتعلق وفيما

 اال تراتيجية اارشا ات إل  باال تنا  ليةالتشغي اال تجابة لعملية التقنية القيا ة توفير 
 اال تراتيجية اله اف تحقيق مج  من التشغيلية الصطط وضح 
 على  ت ىتجي  التىي الشىريكة ال وليىة الوكاالت هافي بما الصرت  الوكاالت وا تجابة الوكالة ا تجابة بين التن يق 

 التشغيلي الم توت
 مفعا  من بج تقو  ماو  كيةالتكتي للوح ات الظرفي الوعي وتعزيز توجيج 
 الموار  هذ  وتوفير التكتيكي الم توت عل  اال تجابة منشطة ل ع  الالزمة للموار  الولوية إعطاء 
 والتشغيلية اال تراتيجية القرارات م ا ها عل  صنحتا  التي  المشتركة التشغيلية الصورة  تكوين. 
 
 عمليىات مركىز فىي  تراتيجياال والم توت التشغيلي م توتبال الصاصة الم  وليات تا مج من يمكن الحاالت بعض فيو 

 فىىي التشىىغيلي بالم ىىتوت الصىىاا طىىوارئال عمليىىات مركىىز ياىى ر  من يمكىىن المىىوار  المحىى و ة البيئىىات وفىىي. واحىى  طىىوارئ
 .الوطني الم توت

 
 هىىذ  مىىح تشىىغيليال التصطىىيط تن ىىيق يتعىىين طىىوارئ ال عمليىىات مراكىىز بعىىض بىىإ ارة مصىىرت وكىىاالت اضىىطالإل حالىىة وفىىي

 فيهىا بمىا الم ىتجيبة  الوكىاالت نتعىيِّ  من ينبغي  ممكن وحيثما .الجهو  وتوحي  للموار  الفعا  اال تص ا  لضمان المراكز
  يىىىوحت  عىىى  مجىىى  مىىىن التشىىىغيلي الم ىىىتوتب الصىىىاا المركىىىز  اصىىى  للعمىىى  اتصىىىا  م ىىى و  الشىىىريكة  ال وليىىىة الوكىىىاالت
 .الجهو 
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 (لتنفيذيا) التكتيكي المستوى -3
 

  ون مو الىىىىوطني للم ىىىتوت وصالفىىىا  . اال ىىىتجابة لعمليىىىىات التكتيكيىىىة اا ارة فىىىي اال ىىىتجابة مىىىىن الثالىىىل الم ىىىتوت يتمثىىى 
 المجتمىح مو منطقىةال م ىتوت على  م   حىوا لال مكىان إلى  ممكىن مكىان م ىر  فىي الم ىتوت هىذا يقح ما عا ة   الوطني 
 الوكىىاالت جميىىح مىىن موظفىىون فيىىج يعمىى  عمليىىات مركىىز مو وم  ىىت   متنقىى  يىىا ة مركىىز عىىن عبىىارة يكىىون و ىى  .المحلىىي
 .وميةالعم الصحية لطوارئل مصصا محلي عمليات مركز مو  اال تجابة في المشاركة المحلية

 
 والتشىىغيلية اال ىىتراتيجية والغىراض الهىى اف تحقيىق إلىى  تفضىىي التىي اليوميىىة العمىا  عىىن م ىى وال   الم ىتوت هىىذا وياعى 

 تنفيىىذ علىى  تركىىز عمىى  صطىىط وضىىح علىى  عمومىىا   التكتيكىىي العمليىىات مركىىز يعكىىف العمىىا   هىىذ  نجىىازوا. المحىى  ة
  ىىىاعة 24 عىىىا ةال فىىىي تبلىىى   محىىى  ة  تشىىىغيلية فتىىىرة  صىىىال  التكتيكيىىىة المىىىوار  با ىىىتص ا  هىىىاوتحقيق ها يا ىىى يمكىىىن معمىىىا 
 منىىىواإل التكتيكىىىي التصطىىىيط يحىىى    لحوا بىىىال الصاصىىىة العمىىى  صطىىىة إطىىىار فىىىيو . (العموميىىىة الصىىىحة ال ىىىتجابة بالن ىىىبة
 .المرجوة النتائج تحقيق مج  من المتاحة الموار  ح و  في ا تص امها يمكن التي اآلليات

 
 .ممكن مستوى أدنى في التكتيكية باألعمال المتعلتة الترارات ُتصنع أن وينبغي

 
 تتفىىا ت من غىىيبنيو . المحىى  ة هىى افال علىى  بنىىاء   عمىى ال م ىىار تح يىى  حريىىة التكتيكىىي لم ىىتوتا فىىي تتىىوفر من ويجىى 

 يكىىون من ويجىى . مىىوار وال اتال يا ىى  يىىو  تمليىىج مىىا با ىىتثناء  معينىىة مهىىا  مو معمىىا  توجيىىج منىىج علىى ال م ىىتوياتال
 هىى افال انجىىاز إليهىىا يحتىىا  التىىي المىىوار  طلىى  مجىى  مىىن التشىىغيلي الم ىىتوت مىىح التواصىى  التكتيكىىي الم ىىتوت بإمكىىان
 .المح  ة

 
 مىن الصىرت  والوكىاالت الطىوارئ عمليات مركز بين التن يق فإنّ  التكتيكي  من العل  الم تويات في الحا  هو وكما
 .الحصائ  مفض  تحقيق لضمان الهمية بال  ممر المحلية اال تجابة عملية في الشريكة  ال ولية الوكاالت بينها
 
 الطوارئ عمليات مركز تحجيمو  الحدث /حوادثال تصنيف -4
 
 نطىىىاق مثىىى  عوامىىى  االعتبىىىار فىىىي نصىىىذت هىىىيو   حوا لبىىىال المرتبطىىىة المصىىىاطر لم ىىىتوت تقييمىىىا   التصىىىنيف عمليىىىة بىىىرتعتا 
 المطلوبىىىة صارجيىىىةال الصىىىرتو  المتىىىوفرة  اصليىىىةال مىىىوار ال حجىىى  كىىىذل و   تىىىجوم  وح تىىىج  تعقيىىى  مىىى تو  الجغرافىىىي حىىوا لال

 إنىىذار مو إصطىىار تلّقىىي مو حىىوا لال اكتشىىاف فىىور - المصىىاطر تقيىىي  مو – التصىىنيف عمليىىة وتبىى م .حىىوا للل لال ىىتجابة
 حىوا للل الم ىتمرة التقيىي  إعىا ة الضىرور  ومىن. لهىا كافيىة مىوار  وتىوفير عاجلىة ا ىتجابة تنفيىذ لضىمان وذلى  بو وعج 
 .الضرورة ح   تصفيفها مو اال تجابة تصعي  لضمان

 
 مو إضىافية مىوار  إلى  الحاجىة عنى  وا ىتراتيجية تشىغيلية يرتصى لكنهىا التكتيكي  الم توت في العملية هذ  تب م ما وغالبا  
 عى  ها يتىراوح مىا غالبىا   التي الم تويات  في الت ر  يعتم  التصنيف عملية وفي.  لفا   المح  ة العتبات تجاوز حالة في
 مراحىى  مو م ىىتويات  يتصىىع إلىى  يىى    مىىا هىىوو  ال ىىتجابة ل المطلوبىىة المىىوار  حجىى  زيىىا ة علىى   م ىىتويات 5و 3 بىىين

 واا ارة  لال ىىتجابة المطلوبىىة المىوار  حجىى  زا   حىىوا لال تصىنيف  رجىىة تارتفعى فكلمىىا .الطىىوارئ عمليىات مركىىز تفعيى 
 .الطوارئ عمليات مركز لتفعي  الكام  ااع ا  إل  الحاجة وزا ت

 
 حىا  فىي  الصىحة وزارة وهىي  الم ى ولة ةوكالىال تعىيِّن و وعىج  بقىر  مو مصاطرال مرتفح حوا ل بو وإل إنذار تلّقي وعن 

 وفىي. الوضىح تطىور مح يتالء  بما لج اال تجابة وحج  تصنيفج  رجة يع  و  الح ل رص ي كي حوا للل ا  م ير ( تعيينها
 بنىاء   الى رجات  عى   عىن النظىر بغىض تصىنيف   رجة معل  تتح   الوطني بالم توت الصاصة الطوارئ عمليات مراكز
 متعى  ة من مىقة ا ىتجابة تنفيىذ يتطلى  ممىا الصىحي  والنظىا  ال ىكان على  النطىاق حوا ى مثىر مىن الحى ل يتركىج ما عل 

 .ال ولية الم اع ةب وم عومة القضائية الواليات متع  ةو  القطاعات
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  : الُنظم والُبنى التحتية المطلوب توفيرها لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية3الملحر 
 

ظ  والبانى  التحتيىة المطلىو  توفيرهىا لمركىز عمليىات الطىوارئ فىي كى  مىن الم ىتوت يق   الج و  ممثلة عل  عناصر الىنا 
 ال ا ي والعا  والمث  لتطور المركز وكذل  لمصتلف مراح  إ ارة الطوارئ.

 
إّن المتطلبات المصنفة بننها  م ا ية  هي التي ت ع  عمليات المركز ال ا ية والتي ي تطيح تنفيذها عى   محى و  مىن 

ظفين حت  في الحاالت الحرجىة. ممىا العناصىر المصىنفة بننهىا  عامىة  فهىي تمثى  الممار ىات المعتَمى ة على  نطىاق المو 
وا ح لمراكز عمليات الطوارئ في ظروف التشغي  العا ية. وبالن بة للعناصر المصنفة بننها  المثى   فهىي التىي ياتو ىح 

  تعزيىىز  ىى رات المركىىز وم ائىىج وبالتىىالي يمكىىن اعتما هىىا من تىىوفر صصىىائا متطىىورة  ولكىىن غيىىر جوهريىىة   ىى  تىى    إلىى
 عن  الحاجة إل  مركز عمليات طوارئ متق   وم عو  بالتموي  الكافي.

 
 في جميح المراح  =Aاال تجابة   =Rالتنه    =Pالتصفيف   =Mمتصصا   =Sممث    =Oعا    =Gم ا ي   =B المفتاحم

 
المركز الثابت/  العناصر

 الدائم
المركز 

لمتنتل/ ا
 الميداني

   أجهزة و دمات وأمن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -1
 B B طابعة المع ات المكتبية 1-1

 B B لوحة كتابة

 B B آلة نا صة

 B B جهاز فاك   ح   اال تضاء(

 B B ما ا ضوئي

 B B طابعة متع  ة الوظائف  كب ي  للمذكورة معال (

  O را مة

  O   متع   الصطوط  ح   اال تضاء(نظا  فاك

 B B  م تلزمات للمع ات المكتبية

مع ات وص مات  1-2
االتصاالت ال لكية 

 والال لكية

 G G  محطة م ا ية لالتصا  الال لكي

 G G مجهزة اتصا  ال لكي محمولة 

 O O اتصاالت للبيانات ال اتلية  ال ا ية مو االحتياطية(

 O G لقمر الصناعي(هواتف  اتلية   با

 PSTN) B Oصطوط تابعة للشبكة الهاتفية العمومية التبا لية  

 B B اتصا  م ا ي باانترنت 

 G G اتصا  فائق ال رعة باانترنت

ج ىىىر  ىىىىمعي وبصىىىر  متعىىىى   النقىىىاط اجىىىىراء المىىىى تمرات مو 
 الص مات المماثلة

G O 
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 S S ةج ر لالتصاالت التكتيكي جهاز لتقوية ااشارة/

اتصىىاالت شىىبكية  ائمىىة بىىين الموا ىىح والمراكىىز التىىي تقىىح صىىار  
 مركز عمليات الطوارئ  ح   اال تضاء(

O O 

 PABX) G Oشبكة مق   فرعي آلي صصوصي  

 B G في يوية مع ات اجراء م تمرات هاتفية/

 G G مع ات اجراء م تمرات عبر اانترنت

 G G   الفورية(نظا  للر ائ   الهاتفية  والر ائ

 B B ص مات للبري  االكتروني  نظا /

 (VoIPالفي يو عبر بروتوكو  اانترنت   تقنية نق  الصوت/
 

G O 

(  الال ىىىىىىلكية ICCSنظىىىىىىا  مرا بىىىىىىة االتصىىىىىىاالت المتكاملىىىىىىة  
 والهاتفية(

S S 

ج( البنية التحتية للشبكات 1-3  B B مجهزة شبكات  مب ِّ   موجِّ

 LAN) B Oلية  شبكة منطقة مح

 G G شبكة ال لكية

 O O شبكة لبل المعلومات وتبا لها

 O O  ع  احتياطي للشبكات

فىىىىىة بالبرمجيىىىىىىات  محاكىىىىىاة افتراضىىىىىية للشىىىىىىبكات/ شىىىىىبكات معرم
 SDN) 

S S 

البنية التحتية  1-4
 التكنولوجية

 B B لوحية( محمو / حوا ي   مكتبية/

 B B الفتراضية(ا مجهزة لتصزين البيانات  الما ية/

 G G افتراضية( صوا    ما ية/

 G G إلكتروني  اتلي/ تلفزيون كبلي/

 B G م راا بلو را  م ج  م راا في يو ر مية/ مشغ /

 B B جهاز عرض حائط في يو/ شاشة عرض في يو كبيرة/

 G O جهاز تب ي  مصفوفة الصوت والفي يو

 O O نظا  تحك   عن باع ( مركز 

 O O ية البل الت فقيتقن

 S S مجهزة كشف الموا  في المي ان

 B B نظا  صوت

 S S شبكات ا تشعار ال لكية

 RFID) S Sجهاز تعر ف عل  التر  ات الال لكية  

 S G مجهزة تح ي  موا ح

 S S نظا  تصوير عن باع 
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 O O لوحية( محمو / حوا ي   مكتبية/

ممىىىىىىىىىىىىىىىىن تكنولوجيىىىىىىىىىىىىىىىىىات  1-5
 ماتالمعلو 

 B B م ج  ر مي

 B B ج ار حماية

 G G تشفير

 VPN) B Bشبكات صاصة افتراضية  

 G G البرمجيات الصبيثة برمجيات لمكافحة الفيرو ات/

 B B تقنية لكشف نقاط الضعف

 G O  ع  احتياطي للبيانات المحلية

 B B  ع  احتياطي لبيانات الشبكات تصزين/

 G G لن خ االحتياطي صار  المو حا تراتيجية  بار ة  ل

 O O ا تراتيجية   افئة  للن خ االحتياطي صار  المو ح

 O O ا تراتيجية   اصنة  للن خ االحتياطي صار  المو ح

 G G ا تعا ة  ريعة للص مات

   برمجيات إدارة المعلومات -2

 GA GA  التحلي  التنب   والنمذجة التنب ية الوظائف 2-1

ىى عىى ا  الصىىىرائط     الشىى ون الصىىحية/ترص  جميىىىح المصىىاطر( وا 
 والتحليالت وااحصاءات

GA GA 

 BP BP التحذيرات المبكرة توجيج اانذارات/

 BA BA رص  الم شرات ال ا ية

 OA OA ر   صرائط توافر الموار  الصحية

 BP BP التصيطط

ر ا  مفر ة الطوارئ  GA GA تلّقي مكالمات الطوارئ وا 

 SR SR وضح نظا  لمصالء في حاالت الطوارئ

 GA SA إ ارة المصاطر

 GR GR الوضاإل تحلي  البيانات/

 BA BA إ نا  المها  وتوفير القيا ة في المو ح

جل ىىىات ا ىىىتصالا المعلومىىىات حىىىو   الجل ىىىات ااعالميىىىة/
 ما بع  االنتشار االنتشار/

GA GA 

المعلومىىىات حىىىو  جل ىىىات ا ىىىتصالا  الجل ىىىات ااعالميىىىة/
 االنتشار

OR OR 

 BA BA إ ارة االتصا 

 BA BA إع ا  موجز ااجراءات
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 BA BA ت جي  النشطة

 GR GR إنشاء منصة للتعاون

 BA BA إ ارة البيانات

 BA BA إ ارة الوثائق

 GA GA الت ري 

 BA BA العرض البصر  إع ا  التقارير/

 GA GA فيةإنشاء نظا  للمعلومات الجغرا

 GPR GPR ت جي  الشركاء ور   صرائط بموا عه  

 BA GA التواص  مح الجمهور

 G G  يعتم  عل  الصوا   الصصائا 2-2

 O O يعتم  عل  الحو بة ال حابية

 B B  ائ  بذاتج

 G O يت   بال ينامية يت  في الو ت الحقيقي/

 G G مح من ال اء بالن بة للهواتف النقالة

 O G في وضح غير متص  باانترنت

 G O  اب  للتشغي  البيني

 G O  اب  للتحجي 

 O O يت   بالقالبية

 B G متوفر ب رجة كبيرة

 O O ذو واجهة متع  ة اللغات

 O O مفتوح المص ر 

 S S م جم  الملكية

 B B  ه  اال تص ا 

 O O متصصا  للصبراء(

 O O تراضيمركز عمليات طوارئ اف

   البنية التحتية )المرافر، األمن، األثاث( -3

 O O بناية مصصصة تقح عل  مقربة من صناإل القرارات ال ع  الصاا بالمباني 3-1

م ىىاحة متعىى  ة الغىىراض يمكىىن تحويلهىىا ضىىمن إطىىار زمنىىي 
 معقو   صال   اعة واح ة مثال (

B B 

 G G مجنحة مصصصة  غرفة/

 B B ت الطوارئغرفة اتصا  لص ما
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 G O غرفة اجتماعات منفصلة لمنا شة القضايا ذات الولوية

 G O غرفة م تمرات

 G O غرفة ترص  

 G G غرفة عمليات

 G O م احة للجل ات ااعالمية مصصصة للزوار وو ائ  ااعال 

 PIO JIC) G Gمركز معلومات مشتر    مكت  لش ون ااعال /

لجهىىىىات الصارجيىىىىة وغيىىىىر التابعىىىىة لىىىىنف  م ىىىىاحة ال تضىىىىافة ا
 الوالية القضائية

O O 

 G O غرفة لمع ات االتصاالت 

 O O مركز اتصاالت منفص   غرفة اتصا  لص مات الطوارئ(

 G G غرفة تصزين

 O O غرفة معاطف

 O O مكان للعال  الطبي

 O O مكان لال تراحة ولينشطة الترفيهية

 O O لنق   الجو  مو البر (نقطة انطالق لو ائ  ا

 B B إمكانية الوصو  إل  مرفق للنظافة الشصصية

النظافىىة الشصصىىية  اال ىىتحما  والغ ىىي ( ومىىا يتصىى  بهىىا مىىن 
 لواز 

G O 

 G G اا عافات الولية

 B B توافر الميا  والغذية وتصزينها

 S S إم ا ات ميا   ائمة بذاتها

 B B ااضاءة

 B B بالطا ة الكهربائية وح ات إم ا 

 B B جهاز احتياطي لتولي  الطا ة بال يز 

نظىىىىا  للطا ىىىىة غيىىىىر المنقطعىىىىة  مىىىىزو  بإمكانيىىىىة التصىىىىفية إن 
 ممكن(

B G 

 G G نظا  للبل ااذاعي

ضىاءة   نظ  للتحك  في البيئة العامة  تكييف هواء  وتهوية  وا 
 وما إل  ذل (

G O 

 HVAC) O Oلتهوية وتكييف الهواء  نظا   ائ  بذاتج للت فئة وا

 B O بنية تحتية لنظا  الكابالت

 O O معالجة صوتية
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 S G نظا  ذاتي لت وية الرضيات 

 S O نظا  اضاءة المناطق البعي ة بر  إضاءة/

 G G نظا  انذار في حاالت الطوارئ

 S B نظا  للم و  ال هلة التركي  والمقاومة للعوام  الجوية

 S S مقو  اشارة شبكة الهواتف النقالة انح/م

 G O م احة مصصصة ل ع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

محطة عم  بها م احة كافية لحا و  وشاشة عرض ولوحة  الثال 3-2
مفىىىاتيا وفىىىنرة وهىىىاتف ولىىىواز  مكتبيىىىة  ومىىىا إلىىى  ذلىىى . ويمكىىىن 

 النظر في شراء حام  لشاشة العرض  اب  لل ح 

B B 

 B B مقاع 

 G G وح ة تحك  ذات زوايا مشاه ة وصطوط ر ية  ابلة للتع ي 

 B B  اب  لتي ير الوصو  إل  م صذ التيار الكهربائي الشصصية

 G G  رجة للمقاع  360زاوية  وران 

 G G إمكانية تع ي  ارتفاإل المقاع  بالهواء المضغوط

 G G عمق م ان  الظهر ارتفاإل/ تع ي  زاوية/

 O O تصمي  مريا و اب  للتع ي  لوح ة التحك 

 O O إضاءة  ابلة للتصفيت في محطات العم 

 O O إمكانية التحك  في زاوية وضغط المقاع 

 O O مضصة لظهور المقاع 

عىىىرض م ىىىان   زاويىىىة انعطىىىاف/ زاويىىىة  وران/ تعىىى ي  ارتفىىىاإل/
 الذرإل في المقاع 

O O 

 O O لرم  في المقاع عمق م ان  ا تع ي  ارتفاإل/

نظىىىا  متكامىىى  ا ارة التصىىىوير المرئىىىي  نظىىىا  ا ارة الترصىىى / ممن المباني 3-3
 IVMS) 

G G 

 G G حماية محيط المباني

 G G الم ا ااشعاعي للبضائح الصطرة

 G G مرا بة ال صو 

 G G الو اية من الفيضانات

 B B اان ان(الحماية من الكوارل  الطبيعية مو التي ي ببها 

 G G  مجهزة مصاطبة الجمهور

 B B الحماية من الحرائق

 التدريبات والتمارين ال اصة بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وبنيتها التحتية -4

تح ىىىىين مهىىىىىارات م ىىىىىتص مي المركىىىىىز فىىىىىي مجىىىىىا  تكنولوجيىىىىىا  4-1
 المعلومات واالتصاالت

B G 
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جيىىىىىىا المعلومىىىىىىات تىىىىىى ري  متصصىىىىىىا لمىىىىىىوظفي  عىىىىىى  تكنولو  4-2
 واالتصاالت

G G 

 B G  ورة تعريفية لم تص مي المركز حو  ا تص ا  المرفق 4-3

محاكاة ال تص ا  المرفق والبن  التحتية لتكنولوجيا المعلومىات  4-4
 واالتصاالت

G O 

اصتبىىىىار  ابليىىىىة التشىىىىغي  البينىىىىي لىىىىناظ  معلومىىىىات المركىىىىز مىىىىح  4-5
 القطاعات الصرت

G O 

 O O جاهزية وفقا  لنتائج عملية  عمليات( المحاكاةتقيي  ال 4-6

 الموارد البشرية المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها التحتية -5
 G O م ير المرفق 5-1

 G G موظفو إ ارة المعلومات 5-2

 B B موظفو  ع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 5-3

 O O لومات الجغرافيةاصتصاصي ناظ  المع 5-4

 الدعم والصيانة -6
 B B  ع  الجهزة الحا وبية وصيانتها 6-1

 B B  ع  البرمجيات وصيانتها 6-2

 B B صيانة المباني 6-3
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 إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
 

  نيا ال اصة بمراكز عمليات الطوارئ: مثال لمجموعة البيانات الدُ 4الملحر 
 

ح نماذ  النشىطة ال ا ىية والمعلومىات الضىرورية التىي تى ع  الوظىائف الصمى  لمراكىز عمليىات الطىوارئ الصىحية يق   هذا الج و  مثاال  لمجموعة بيانات تتوافق م
 العمومية. وللمزي  من المعلومات عن عناصر البيانات ذات الصلة ون قها ووصفها  يارج  زيارة الموا ح التاليةم

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (WHO ICD-10) 
Health Level Seven International (HL7) Standards (Clinical and Administrative Domains) 
Public Health Information Network Vocabulary Access and Distribution System (CDC PHIN VADS) 
 

 وظيفة اإلدارة

 ؛ والقيا ة؛ ونظا  إ ارة الحوا ل؛ وما إل  ذل .االتصاالت الصارجيةممثلة لينشطة ال ا يةم القرارات والموافقات؛ والتن يق بين الشركاء؛ و 

 * أمثلة لوصف عناصر البيانات أمثلة لنسر عناصر البيانات أمثلة لعناصر البيانات أمثلة للمعلومات المطلوبة

 معرِّف فري  للح ل نا حر تح ي  الح ل اايقاف  رار التفعي /

  عالمة تبين الغرض من ااجراء  التفعي  مو اايقاف(  يمة مرممزة اايقاف  رار التفعي / 

 نا حر وصف الح ل 
توضىىىىىيا صصىىىىىائا الحىىىىى ل  م  الزمىىىىىان والمكىىىىىان والص ىىىىىائر فىىىىىي الرواح  

 إل  ذل ( وما

  إل  تنفيذ ا تجابة مبكرة تح ي  الظروف التي ت    نا حر وصف الم ببات 

 تح ي  الظروف التي تنهي الح ل نا حر العتبة 

 …   

  ا   المنظمة الشريكة لمركز عمليات الطوارئ نا حر ا   الشري  الشركاء

 معلومات االتصا  بالمنظمة الشريكة  العنوان  والهاتف  والبري  االكتروني( نا حر معلومات االتصا  بالمنظمة الشريكة 

  ا   شصا في المنظمة الشريكة ومعلومات االتصا  بج نا حر موظف االتصا  

 ينبغي من يقو  بها الشري  فيما يتعلق باال تجابة وصف المها  التي يمكن/ نا حر الق رات 

 وصف المها  التي ما ن ت إل  الشري  فيما يصا ح ل معين نا حر المهمة الما ن ة 

 …   

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2015/en
https://www.hl7.org/implement/standards/product_section.cfm?section=3
https://www.hl7.org/implement/standards/product_section.cfm?section=3
https://phinvads.cdc.gov/vads/ViewValueSet.action?id=A2EC4AF4-53FD-E111-B875-001A4BE7FA90
https://phinvads.cdc.gov/vads/ViewValueSet.action?id=A2EC4AF4-53FD-E111-B875-001A4BE7FA90
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 وظيفة العمليات

 المصىابين/ عىال  المرضى /ي   وا تفىاء مثىر المصىالطين  والفىرز  و لة لينشطة ال ا يةم تتب ح المها ؛ والتحقيق في الح ل؛ وتن يق العمليات المي انية وتق ي  إرشىا ات تقنيىة بشىننها مثى  عمليىات التطعىممث
زالىىة التلىىول عىىن الشىىصاا والمبىىانيهىى   و المتىىوفين ونقل ىى  المىىراض وجمىىح؛ و ا  نشىىاء الىىتصلا مىىن النفايىىات الصىىلبة وال ىىائلة والنفايىىات الصطىىرةو  رصىى  إمىى ا ات الغذيىىة والميىىا ؛؛ و البيانىىات الوبائيىىة ترص  ؛ وا 

 عيا ات الطوارئ.

 أمثلة لعناصر البيانات أمثلة للمعلومات المطلوبة
أمثلااااااااة لنساااااااار عناصاااااااار 

 البيانات
 * أمثلة لوصف عناصر البيانات

 معرِّف فري  للمهمة نا حر مهمةتح ي  ال معلومات عن المهمة

 تفاصي  المهمة نا حر وصف المهمة 

 اال   واللق  والم م  الوظيفي للشصا الذ  ما ن ت إليج المهمة نا حر ما ن ت المهمة إل  

 تاريخ إ نا  المهمة تاريخ  بالشهر وال نة تاريخ إ نا  المهمة 

 …    

 تاريخ وو ت تق ي  تقرير العمليات المصتبرية تاريخ  بالشهر وال نة قريرو ت الت تاريخ/ تقرير العمليات المصتبرية

 
العىى   ااجمىىالي ليشىىصاا الىىذين صضىىعوا 

 لالصتبار
 الع   ااجمالي ليشصاا الذين صضعوا لالصتبار  يمة ع  ية

 
الىىىىذين كانىىىىت  العىىىى   ااجمىىىىالي ليشىىىىصاا

النتىىىىىىىىىائج النهائيىىىىىىىىىة للتشىىىىىىىىىصيا المصتبىىىىىىىىىر  
 م ك ةلعيناته  إيجابية 

  يمة ع  ية
الىىىذين كانىىىت النتىىىىائج النهائيىىىة للتشىىىىصيا  العىىى   ااجمىىىالي ليشىىىىصاا

 المصتبر  لعيناته  إيجابية م ك ة

 
الىىىىذين كانىىىىت  العىىىى   ااجمىىىىالي ليشىىىىصاا

النتىىىىىىىىىائج الوليىىىىىىىىىة للتشىىىىىىىىىصيا المصتبىىىىىىىىىر  
 لعيناته  إيجابية

  يمة ع  ية
لتشىىىىصيا الىىىىذين كانىىىىت النتىىىىائج الوليىىىىة ل العىىىى   ااجمىىىىالي ليشىىىىصاا
 المصتبر  لعيناته  إيجابية

 …   

 معرِّف فري  للمرفق الصحي نا حر مو  يمة مرممزة تح ي  المرفق الصحي كفاءة الص مات الصحية

 نوإل مو فئة المرفق الصحي نا حر مو  يمة مرممزة نوإل الص مة الصحية 

 الق رات إل  فئاتتصنيف الص مات و  نا حر مو  يمة مرممزة الق رات 

 …..   
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 وظيفة الت طيط

جراء ا تعراض الحق  وما إل  ذل ممثلة لينشطة ال ا يةم  ع ا  الصطط  وا  ارة المعلومات  وا   تحلي  الوضح  وا 

 أمثلة لعناصر البيانات أمثلة للمعلومات المطلوبة
أمثلاااااااة لنسااااااار عناصااااااار 

 البيانات
 * أمثلة لوصف عناصر البيانات

ىىى  المىىىراض الماع يىىىة واا بىىىاله ترص 
 عنها

 للمريض معرِّف فري  نا حر المريضتح ي  

 ا   المريض نا حر اال   

  الجن  الحالي للمريض المبلم  عنج  منث  م  ذكر م  غير مح م  النوإل( نا حر مو  يمة مرممزة نوإل الجن  

 عمر المريض المبلم  عنج  يمة ع  ية العمر 

 عنوان المنز  نا حر العنوان التفصيلي 

 المرض مو ا   ااصابة مو الرمز نا حر الرمز ا   ااصابة/ المرض/ 

 ب اية ظهور عالمات المرض مو معراضج  تاريخ  بالشهر وال نة تاريخ ظهور المرض 

 …   

 الو ت التاريخ/ تقرير الحالة
تىىىىىىاريخ  بال ىىىىىىاعة والشىىىىىىهر 

 وال نة
 الو ت الذ  ماع  فيج تقرير الحالة التاريخ/

   نا حر ا ل ا   الحو  

 وصف الحالة نا حر وصف الحالة 

 …   
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 ستياتيوظيفة اللوج
 إ ارة الموار   و ع  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتممثلة لينشطة ال ا يةم 

 أمثلة لعناصر البيانات أمثلة للمعلومات المطلوبة
أمثلاااااااة لنسااااااار عناصااااااار 

 البيانات
 * أمثلة لوصف عناصر البيانات

 تح ي  وكالة الصحة العمومية مقاب  الوكالة الطبية نا حر مو  يمة مرممزة نوإل الوكالة لصحيةالوكاالت ا

 (200ع   الموظفين في الوكالة الطبية  عل   بي  المثا    يمة ع  ية ع   الموظفين 

 نا حر تصصا الموظفين 
مجا  ال را ة مو العم  الذ  يتصصا فيج مح  الموظفين مو الىذ  ل يىج 

 عرفة صاصةبج م

 ا   ونوإل وكمية المع ات نا حر المع ات 

 توافر م رمة الم تشفيات  الع  (  يمة ع  ية المتميزة( ع   م رمة الم تشفيات  العامة/ 

 توافر ال رمة القابلة للتم    الع  (  يمة ع  ية ال رمة القابلة للتم   

 وصف منواإل الفحوا المصتبرية التي ت تطيح الوكالة إجرا ها نا حر مو  يمة مرممزة مصناف الفحوا المصتبرية 

 الهاتف والبري  االكتروني نا حر مو  يمة مرممزة معلومات االتصا  

 ….   

 طبيعة اام ا ات االحتياطية  نا حر مو  يمة مرممزة الصناف  احتياطيات إم ا ات الطوارئ

 م الموا  الطبية  المع اتمرممزةال ممثلة للقي  نا حر مو  يمة مرممزة الفئة 

 ا   المنظمة نا حر المنظمة 

 مو ح التصزين نا حر مو  يمة مرممزة المو ح 

 كمية اام ا ات التي ياحتفظ بها لتكون جاهزة لال تص ا  في الم تقب  ع   المصزون 

 تاريخ انتهاء صالحية... تاريخ تاريخ انتهاء الصالحية 

 ا   المنظمة نا حر المور ون 

 …   
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 وظيفة الشؤون المالية واإلدارية

ع ا  ال جالت اا ارية وحفظها؛ وا   ممثلة لينشطة ال ا يةم ع ا  الميزانية ورص ها؛ وا  ع ا  عقو  الشىراء؛ و فىح إ ارة الت فقات النق ية؛ وتتب ح تكاليف الموار  الما ية والبشرية؛ وا  ارة مطالبات التعويض؛ وا 
 تنمينات.الحوافز وال

 مبلغ الميزانية قيمة عددية المبلغ الميزانية

 مصا ر تموي  الميزانية؛ ممثلة للقي م الحكومة؛ منظمة غير حكومية نا حر المص ر 

 تحلي  الميزانية وشرح تفاصيلها نا حر النشاط 

 الجهة الم  ولة عن تنفيذ الميزانية نا حر وح ة التنفيذ 

 …   

 المبل  المالي ع  ية يمة  المبل  الشراء

 نفقات االعتما ات نا حر النشاط 

 الجهة الم  ولة عن تنفيذ الميزانية نا حر وح ة التنفيذ 

 …   
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 م تمثيىى  بيىىاني لمجموعىىة البيانىىات الىى نيا الصاصىىة بمراكىىز عمليىىات الطىىوارئ5الملحىىق 
 الصحية العمومية

 
ىى ة  يا ىىيا  تح ىىي ن إمكانيىىة التشىىغي  البينىىي وتبىىا   البيانىىات فىىي الو ىىت الحقيقىىي  يتىىيا وجىىو  مجموعىىة بيانىىات  نيىىا موحم

ويمكن من ي ىاع  ميضىا  فىي تفىا   تكىرار جمىح نفى  البيانىات. ومىن حيىل المبى م  تتىنلف مجموعىة البيانىات عمومىا  مىن 
ومىىات  عنصىىر واحىى  مو مكثىىر مىىن عناصىىر البيانىىات. ولجعىى  عنصىىر البيانىىات  ىىابال  للتشىىغي  المتبىىا   بىىين ناظىى  المعل

 (.10ينبغي من تكون هذ  العناصر ممثملة في شك  موحم   يا يا   انظر الشك  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النطاقات الوظيفية األساسية
 1الوظيفة 

 1النشاط األساسي 

 2النشاط األساسي 

 3النشاط األساسي 

 النشاط األساسي 

  البياناتالحاجة إلى  الحاجة إلى المعلومات 
 1 بياناتال

 2 البيانات
 البيانات

مجموعة بيانات  اصة بوظيفة 
 مركز عمليات الطوارئ

 1الحاجة إلى المعلومات 
 2الحاجة إلى المعلومات 
 الحاجة إلى المعلومات 

 كل بند 
مجموعة البيانات من بنود 

 الُدنيا
عنصر أو أكثر من  يتضمن

 اصر البياناتعن

كل عنصر من عناصر 
 البيانات يتضمن

تمثيل للبيانات الموحدة في 
 مجموعة البيانات الكلية

 مجموعة البيانات الُدنيا عناصر البيانات
 رقم التحديد الوحيد، تاريخ االصدار، تاريخ االنتهاء، مكان االصدار

تااريخ  م األول، لتب العائلاة، اسام االب، االسام األول، اساماء أ ارى،االس
 الميالد، الجن ، محل الميالد، و الفه

 العنوان المادي
 من يمكن االتصال به في حاالت الطوارئ الهاتف، عنوان البريد اإللكتروني،رقم 

 الحالة الوظيفية، المسمى الوظيفي، الفئة المهنية
 اسم المؤسسة، بيانات التتديم، مكان وزمان التتديم

اءم عناصر البيانات التي تتو 
 مع مجموعة البيانات

مجموعة بيانات  اصة بوظيفة 
 مركز عمليات الطوارئ

 رقم التحديد

 االسم بالكامل
 تاريخ الميالد

 العنوان
 معلومات ت   من يمكن االتصال به

 الحالة الوظيفية
 المؤسسة التي تتدم البيانات
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رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا  

م المعىىارف والمهىىارات والقىى رات المطلوبىىة لتنفيىىذ الوظىىائف ال ا ىىية لمركىىز 6الملحىىق 
  عمليات الطوارئ

  
 السياسات

 اهىىىات الصىىىحية الحاليىىىة وجمىىىح المعلومىىىات التىىىي يمكىىىن اال ترشىىىا  بهىىىا فىىىي اصتيىىىار ال يا ىىىات والبىىىرامج تح يىىى  االتج
 والص مات

 االعتراف بقيمة وجو  هيك   يا ة للحوا ل مثناء حاالت الطوارئ 
  تح يىىى   ىىىقف المعرفىىىة والمهىىىارات والصىىىالحيات القانونيىىىة وتح يىىى  مىىىوار  النظىىىا  الرئي ىىىية  بمىىىا فىىىي ذلىىى  الم تشىىىارون

 القانونيون  من مج  إحالة الم ائ  التي تتجاوز هذا ال قف
 /مو  توضىيا الصىىالحيات القانونيىىة المتعلقىىة بتوزيىح اامىى ا ات الطبيىىة وتىى بيرها ومى ت تىىنثير مّ  حالىىة طىىوارئ وطنيىىة و

 اتحا ية مو إعالن بشنن الصحة العمومية عل  تل  الصالحيات
  

 الت طيط
  اال تراتيجية التنظيمية وصطط الطوارئالم اهمة في وضح وتنفيذ الصطة 
 جمح المعلومات المنا بة لتقيي  ال يا ات والبرامج والص مات 
 تطبيق ا تراتيجيات للتح ين الم تمر للجو ة 
 التحقق من مص ا ية مصا ر المعلومات 
 ا تص ا  ال وات التحليلية لتحلي  المعلومات والتوصية باتصاذ إجراءات مح  ة 

  
 التيادة

 ر الق رة عل  تح ي  الولويات وااللتزا  بها  وعل  تعظي  الحصائ  بناء  عل  الموار  المتاحةإظها 
 إظهار الق رة عل  م اء ال وار الوظيفية في إطار اال تجابة لطارئة صحية عمومية 
 بىىا   المشىىورة تطىىوير المىىوظفين مىىن صىىال  تىىوفير فىىرا التطىىوير المهنىىي ليفىىرا  والفر ىىة  مثىى  التىى ري   واارشىىا   وت

 بين ال ران  والتوجيج( وتشجيح ا تفا ة الفرا  والفر ة من فرا التطوير المهني
  إ ارة التغييىىىىر التنظيمىىىىي مىىىىن مجىىىى  تعىىىى ي  الممار ىىىىات علىىىى  نحىىىىو يتنا ىىىى  مىىىىح التغييىىىىرات  االجتماعيىىىىة وال يا ىىىىية

 واال تصا ية والعلمية وما إل  ذل (
 صارجية الشريكة في اال تجابةتي ير التعاون مح الجهات ال اصلية وال 
 إظهار المهارات المتق مة في ح  المشاك  مثناء حاالت الطوارئ 
 اال تفا ة من الموظفين والتكنولوجيا في تعزيز الوعي الظرفي 
  التمييىىىز بىىىين م وار المىىىوظفين القىىىائمين بجمىىىح ونشىىىر المعلومىىىات للجمهىىىور  مثىىى  المن ىىىق  وم ىىى و  ااعىىىال   وا  ارات

 تكنولوجيا المعلومات  وما إل  ذل ( التكنولوجيا/
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 التمييز بين المعلومات الروتينية والعاجلة المتعلقة بإ ارة الح ل 
 تصنيف المعلومات التي تق م  للجمهور ال اصلي والجمهور الصارجي 
 توضيا ال وار التي ي  يها معضاء الفر ة في نظا  إ ارة الحوا ل 
 لعموميىة فىي مصتلىف حىاالت الطىوارئ الصىحية العموميىة وفىي نظىا  إ ارة تلصيا م وار وم  وليات مىوظفي الصىحة ا

 الحوا ل
   إظهىىىار االلتىىىزا  بضىىىىمان  ىىىالمة المىىىىوظفين عىىىن طريىىىىق تطبيىىىق ال ىىىلوكيات الو ائيىىىىة وفقىىىا  للظىىىىروف المتغيىىىرة والقيىىىىو

 الشصصية والته ي ات المحتملة
 تصنيف وتقيي  الته ي ات والطوارئ المحتملة 
 بيق الت ابير وال لوكيات الو ائية وانصفاض صطر تعر ض العاملين لمصابة مو المرضوصف العال ة بين تط 
 تطبيق الممار ات التي تقل  إل  م ن  ح  من إمكانية التعرض للعوام  والصطار مثناء الطوارئ 
  مثنىاء الطىوارئ معرفة نطاق ال لطة التشريعية والتنظيمية االتحا يىة والوطنيىة والقبليىة والمحليىة  والتصىرف فىي حى و    

 مو االتحا   الصحية العمومية وعن  إعالن حالة الطوارئ عل  الم توت الوطني و/
 

 االتصاالت
 التفريق بين التبلي  عن المصاطر والتبلي  عن الزمات الطارئة 
 إع ا  الر ائ  وبّثها وفقا  للمبا ئ التوجيهية الصاصة بالتبلي  عن الزمات والمصاطر 
 ة الثقافية بوصفها ضرورة م ا ية للتواص  مح مصتلف فئات ال كانإظهار الح ا ي 
   نق  المعلومات إلى  المهنيىين والمىوظفين وعامىة الجمهىور با ىتص ا  مجموعىة متنوعىة مىن ال ىالي   منهىا على   ىبي

 االجتماعي(المثا  التقارير  والعروض التوضيحية  والنشرات الصحفية  ور ائ  البري  االكتروني  وو ائ  التواص  
  التواص  الفعا    واء مكان تواصىال  كتابىا  مو شىفويا  مو مباشىرا  مو مىن صىال  الو ىائ  االكترونيىة  مىح ضىمان الكفىاءة

 اللغوية والثقافية
  هىىىة لجماعىىىات تعزيىىز العال ىىىات مىىح مصتلىىىف الشىىركاء المجتمعيىىىين للم ىىىاع ة فىىي تبليىىى  صطىىط التنهىىى  والر ىىائ  الموجم

  كانية مح  ة
 ق من مص ا ية المعلومات ومصا رهاالتحق 
 

 العمليات
 تف ير ااجراءات وتبليغها في صطط عمليات الطوارئ المتعلقة بإ ارة المعلومات 
   تمييز وتبلي  المعلومات ذات الصلة المحتملة بتح ي  الطارئة ومواجهتها من صال  الت ل   القيا 
  تطبيقها عن  الضرورةمعرفة إجراءات إزالة التلول مو التطهير وا  ارتها مو 
  ا تص ا  تكنولوجيا المعلومات للحصو  عل  البيانات والمعلومات وجمعها وتحليلها وا تعمالها وصيانتها ونشرها 
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 تطبيق المعايير المعلوماتية 
 تطبيق المبا ئ الصال ية في الحصو  عل  البيانات والمعلومات وجمعها وتحليلها وا تعمالها وصيانتها ونشرها 
  البيانات والمعلومات الكمية والنوعية تح ي 
 جمح البيانات وتحليلها وتف يرها للتنك  من صحتها وموثو يتها 
  ممار ة عملية تح ين إجراءات العم 
 

 اللوجيستيات
 ع  تطوير ناظ  المعلومات  
 إ ارة إجراءات وبروتوكوالت الشراء  وصاصة  تل  المرتبطة بالصحة العمومية 
 نولوجيا المعلومات وصيانة هذ  الناظ إجراء عمليات ناظ  تك 
 ا تص ا  ناظ  إ ارة المصزونات 
  تصطيط وتنفيذ ناظ  التوزيح 
 معرفة اللوائا الصاصة بالموا  الصطرة 
  تطبيق إ ارة  ال   اام ا 
 ع ا   وائ  بن ماء المرشحين المقبولين جراءات الموار  البشرية وممار ات التوظيف وا   معرفة  يا ات وا 
 إ ارة ص مات صيانة المرافق توفير مو 
 تيات وما إل  ذل يإنشاء وصيانة  اع ة بيانات لموظفي االتصا  والصبراء والمرافق واللوج  
 اال تفا ة من ناظ  إ ارة ال جالت في إ ارة الوثائق الهامة وال جالت المالية التي ت توفي معايير الوكالة 
 مصا ر االكترونيةالتمييز بين النواإل المصتلفة من المعلومات وال 
 شرح وا تص ا  عمليات التصطيط المالي والميزنة والت فق النق   الصاصة بالوكالة 
 تصمي  وتنفيذ الصطط المالية للمشاريح التشغيلية المصصصة 
 ) إع ا  مقترحات التموي   لتق يمها إل  الم   ات  والوكاالت الحكومية  والشركات  وما إل  ذل 
  االتفا ات الصرت الصاصة بالبرامج والص ماتالتفاوض عل  العقو  و 
 )إ ارة مطالبات التعويض  الحوافز والتنمينات والمصروفات 
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 م منواإل التمارين7الملحق 
 تمارين التوجيه

 
يتضمن هذا النوإل من التمارين منا شىات منظمىة ولكىن غيىر ر ىمية الغىرض منهىا ا ىتصالا التعليقىات مىن المشىاركين 

الطىىىوارئ وتعىىىريفه  بىىىالصطط وال وار وااجىىىراءات. وتركىىىز تمىىىارين التوجيىىىج علىىى  الم ىىىائ  المتعلقىىىة فىىىي مركىىىز عمليىىىات 
بالتن ىىيق وتوزيىىح الم ىى وليات. وهىىي تمىىارين ب ىىيطة ومنصفضىىىة التكلفىىة  ويجىى  اعتبارهىىا الشىىرط ال نىى  ا ىىرار صطىىىة 

 مو إ رار مركز تحت اانشاء. المركز  مو مجزاء منها( و/
 

ائعان مىىن التوجيىىجم النىى وات والحلقىىات العمليىىة. ويعتمىى  االثنىىان علىى  منا شىىات موجهىىة غيىىر ر ىىمية وهنىىا  تفاوتىىان شىى
 ن بيا .

 
تهىى ف الحلقىىات إلىى  توجيىىج المشىىاركين بشىىنن هياكىى  ال ىىلطات؛ واال ىىتراتيجيات والصطىىط؛ وال يا ىىات؛ والبروتوكىىوالت؛ 

فىىي نقىى  هىىذا الفهىى  للقىى رات والطا ىىات المشىىتركة بىىين والمىىوار ؛ والتشىىريعات؛ والمفىىاهي  والفكىىار. وهىىي ت ىىتص   ميضىىا 
 الوكاالت مو بين االصتصاصات المصتلفة.

 
وتتشىىابج الحلقىىة العمليىىة مىىح النىى وة فىىي بعىىض الصصىىائا مىىح المزيىى  مىىن التركيىىز المحىى   والىىذ  عىىا ة مىىا يشىىم  إعىى ا  

 المنتج  ااجراء  الصطة مو عنصر الصطة(.
 

 التدريبات العملية المحدودة
 
  إنشىىىاء مركىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ  يكىىىون مىىىن المهىىى  التىىى ر   علىىى  جوانىىى  تفعيلىىىج با ىىىتص ا  نىىىوإل محىىى و  جىىى ا  مىىىن بعىىى

الت ريبات العمليىة. وت ىاع  التى ريبات العمليىة المحى و ة على  تطىوير وتقيىي  وتعزيىز المهىارات الالزمىة لتطبيىق إجىراءات 
صطىىارات؛ ونقىى  المعلومىىات الهامىىة؛ وتفعيىى  المىىوار  الصاصىىة محىى  ة. و ىى  تشىىم  هىىذ  التىى ريباتم توجيىىج اانىىذارات واا

بالطوارئ  بمىا فيهىا مركىز عمليىات الطىوارئ نف ىج؛ وممار ىة مّ  مىن المهىارات المتصصصىة الصىرت التىي تشىك  واحى ا  
مو مكثىىر مىىن مكونىىات الصطىىة التشىىغيلية للمركىىز. ويتضىىمن كىى  تىى ري  عملىىي محىى و  نقىى ا  لكىى  إجىىراء مىىن ااجىىراءات 

 ت رم  عليها من حيل كفاءتج وحصولج عل   ع  منا   من المركز.الم
 

 (TTXالتمارين المنضدية )
 

التمارين المنض ية هي عبارة عن عملية يلتقي فيها جميح الموظفين المعيمنين لى ت مركىز عمليىات الطىوارئ  و ى  يشىم  
جراءاتىىج ذلىى  معضىىاء فريىىق ال يا ىىات  بصىىورة غيىىر ر ىىمية وبىى ون حىى و  زمنيىىة ضىىيقة  ل  را ىىة وتقيىىي  صطىىط المركىىز وا 

هىىىة وم فوعىىىة بعمليىىىة  وا ىىىتجاباتج المحىىى  ة لىىىبعض حىىىاالت الطىىىوارئ االفتراضىىىية. والتمىىىرين المنضىىى   هىىىو منا شىىىة موجم
محاكاة تعتم  عل   يناريو نموذجي في م توت من الم تويات المنصفضة وتنفمذ من صىال  الر ىائ  الور يىة مو الشىفوية 

 مو االكترونية.
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 التمارين الوظيفية
 

ماع ت التمارين الوظيفية لغرض ممار ة وضح الصطط وااجراءات وال يا ات ث  تقييمها. وياعتبىر االرتقىاء مىن التمىرين 
 المنض   إل  التمرين الوظيفي تح يا  للمشاركين لثالثة م با  مح  ة هيم

ن كان ال يشىم  النشىر الفعلى -1 ي للمىوار ( وتفاعليىة تتطلى  مىن المشىاركين منج عبارة عن محاكاة كاملة  وا 
من يىىىر وا علىىى  بعضىىىه  الىىىبعض ضىىىمن ال وار المصصصىىىة لهىىى  فىىىي صطىىىة المركىىىز وصطىىىة اال ىىىتجابة 

 لح ل معين
منج يجر  تحت  يو  زمنية من شننها من تجع  التمىرين ممىاثال  للحى ل الحقيقىي  مو فىي مغلى  الحيىان  -2

 تجعلج مكثر تح يا  منج
 عا ة   اص  المركز حت  يت ن  ا تص ا  وتقيي  ال وات والتكنولوجيات المتاحة.منج ياعق   -3

 
 وال يصا من يكون التمرين الوظيفي هو التمرين الو  للمشاركين في مركز عمليات الطوارئ.

 
 التمارين الكاملة النطار

 
ا ارة الطارئىىة  فىىإّن التمىىرين الكامىى  فىىي حىىين مّن التمىىرين الىىوظيفي ي ىىلط الضىىوء علىى  العناصىىر ال يا ىىاتية والتفاعليىىة 

النطىىاق يركىىز علىى  القىى رة التشىىغيلية لىىناظ  اال ىىتجابة للطىىوارئ وا  ارتهىىا. وعنىى  تىى ري  المىىوظفين وتقيىىي  مركىىز عمليىىات 
الطوارئ فإّن التمرين الكام  النطاق يتضمن النشر الفعلىي لىبعض المىوار  الالزمىة لممار ىة التن ىيق و ى رات اال ىتجابة 

اإل تت ى  بىنكبر  ى ر ممكىن مىن الوا عيىة  ون تعىريض  ىالمة الجمهىور والمىوظفين للصطىر. وفىي حالىة المراكىز في موض
المكتملة اانشاء  يتطل  التقيي  ال ور  الم تمر ل اء المركز وت ري  م تص ميج تنفيذ تمىارين متزايى ة التعقيى . وياعىرف 

   ويشك  جزءا  من برنامج التح ين الم تمر عل  الم ت الطوي .هذا النوإل من التمارين با   برنامج التمارين المت ر 
 

 األلعاب
 

تاعتبىىر  رجىىة المحاكىىاة فىىي اللعىىا  معلىى  منهىىا فىىي التمىىارين الصىىرت  حيىىل تا ىىتص    ىىيناريوهات حقيقيىىة مو افتراضىىية. 
ات عىن التمىرين وفىرض  واعى  و   يشار  في هذا النوإل من التمارين فريقان مو مكثىر  ويتىول  مرا بىو التمىرين تقى ي  بيانى

اللعبة. وتاعتبر اللعا  مفي ة كن وات للت ري  ب ب  ارتفاإل م ىتوت المشىاركة الناشى  عىن بيئىة اللعىا   ويا ىتص   هىذا 
 النوإل من التمارين لزيا ة م تويات فه  المشاركين للصطط وااجراءات و  رته  عل  تنفيذها. 
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 ينم معايير اصتيار التمار 8الملحق 
 

المجاالت المزمع ممارستها وا تبارها وتتييمها  أنواع التمارين
 وتحسينها

 العوامل التي تؤ ذ في االعتبار

جىراءات  حلقة التوجيج تعريف الموظفين بىال وار والصطىط وااجىراءات وا 
التشغي  الموح ة الصاصة بالمنظمة. يمكىن ميضىا  ا ىتص ا  

وتوزيىىىىىىىىح الحلقىىىىىىىىة لحىىىىىىىى  المشىىىىىىىىاك  المرتبطىىىىىىىىة بالتن ىىىىىىىىيق 
 الم  وليات.

هىىة تاعقىى  فىىي  هىىي عبىىارة عىىن منا شىىة غيىىر ر ىىمية وموجم
غرفىىىة اجتماعىىىات مو مىىى تمرات  وال تتقيىىى  بإطىىىار زمنىىىي  

 وتا تص   فيها تقنيات تعليمية مصتلفة.

 التحقق من  المة الصطط وااجراءات من صال   يناريو/ التمرين المنض  
تاحىىة الفرصىىة للت عىىارف المتبىىا   نبىىذة وصىىفية انطال يىىة؛ وا 

بىىىين الوكىىىاالت الرئي ىىىية ومصىىىحا  المصىىىلحة ال ا ىىىيين  
 وللتعريف بن واره  المترابطة وم  وليات ك  منه .

 

هىىىو مصىىىمم  لتحقيىىىىق هىىى ف محىىى   وليكىىىىون وا عيىىىا   ىىىى ر 
اامكان وفي الو ت نف ج مج يا  من الناحيىة اللوج ىتية  
ويتمحىىور حىىو  مجىىاالت مواضىىيعية ولىىي   ىىيناريوهات. 

حىين مّن الع يى  مىن التمىارين المنضى ية تحتىا  إلى  وفي 
  ر ضئي  ن بيا  من التصطيط والتن يق  إال مّن التمرين 
المنضىىىى   الىىىى  يق والوا ىىىىح النطىىىىاق يحتىىىىا  إلىىىى  مىىىىوار  
بين  ىىىرين مهىىىىرة ومقيِّمىىىين مىىىى رم مصصصىىىة للتصطىىىىيط ومي ِّ

 لكي يكون فعاال .
التىىىىىىىىى ري  العملىىىىىىىىىي 

 المح و 
عملية مو وظيفة واحى ة محى  ة. فقى  يا تص   عا ة  الصتبار 

يصتبىىىىر ناظىىىى  ااصطىىىىار والتبليىىىى   مو عمليىىىىة إصىىىىالء مركىىىىز 
ال ىىىىتجابة  مو  ىىىى رات القيىىىىا ة  مو الو ىىىىت الم ىىىىتغرق فىىىىي ا

إجىىىراءات االتصىىىا  النىىىاز  الصاصىىىة بمركىىىز المعىىى ات  مو 
عمليىىىىىىات الطىىىىىىوارئ مو عىىىىىىو ة االتصىىىىىىا  بىىىىىىين المىىىىىىوظفين 

 ومشجار االتصا  الهاتفي.

تىىىول  محىىى  المىىى يرين مو المشىىىرفين مو ر  ىىىاء يمكىىىن من ي
اا ارات مو مصىىىىىىممي التمىىىىىىارين  يىىىىىىا ة هىىىىىىذا التمىىىىىىرين  
ويمكن إجرا    اص  المرفق مو في المي ان مو فىي مركىز 

 عمليات الطوارئ مو مركز عمليات آصر.

التحقىىىىىىق مىىىىىىن  ىىىىىىالمة ال يا ىىىىىىات وال وار والم ىىىىىى وليات  التمرين الوظيفي
اصة بواح ة مو مكثر مىن وظىائف والق رات وااجراءات الص

مو وكىىاالت إ ارة الطىىوارئ. ينصىى  التركيىىز الرئي ىىي علىى  
جىراءات وم وار  التن يق والتكامى  والتفاعى  بىين  يا ىات وا 
وم  وليات المنظمىة  بى  و ىوإل الحى ل المحىاك  مو مثنائىج 
مو بعىىى  .  ىىى  يتضىىىمن منشىىىطة مثىىى  تفعيىىى  مراكىىىز القيىىىا ة  

ت  ومىىى ء ا ىىىتمارات حقيقيىىىة  وتوثيىىىق ااجىىىراءات والقىىىرارا
صىىى ار ر ىىىائ  تبليىىى  حقيقيىىىة  والىىىر  علىىى  م ىىىئلة و ىىىائ   وا 

 ااعال  مو م ئلة مصرت ضمن عملية المحاكاة.

يعتمىى  علىى  صلىىق مو ىىف وتي ىىير ا ىىتجابة  حقيقيىىة  وهىىو 
عبىىىىىارة عىىىىىن محاكىىىىىاة كاملىىىىىة تتضىىىىىمن  ىىىىى را  كبيىىىىىرا  مىىىىىن 
ا التفاصي   وعا ة  ما يتناو  وظائف متع  ة. يتطل  هىذ
ع ا  مو عة. يج  من يتمتىح  التمرين عمليات تصطيط وا 
الموظفىىىىىىون بصبىىىىىىرة كبيىىىىىىرة فىىىىىىي الوظىىىىىىائف التىىىىىىي يجىىىىىىر  
اصتبارهىا.  ائمىا  مىا يكىىون التمىرين الىوظيفي شىرطا  م ىىبقا  

 للتمرين الكام  النطاق.

التمىىىىىىىىىىرين الكامىىىىىىىىىى  
 النطاق

اصتبىىىار وتقيىىىي  جىىىزء كبيىىىر مىىىن عمليىىىات الطىىىوارئ بطريقىىىة 
ة زمنيىىىىة ممتىىىى ة. المجىىىىاالت المطلىىىىو  تفاعليىىىىة صىىىىال  فتىىىىر 

اصتبارهىىىىىىىا تشىىىىىىىم م تحليىىىىىىى  المعلومىىىىىىىات  والتعىىىىىىىاون بىىىىىىىين 
جىىىىىىىراءات التفىىىىىىىاوض  وتصصىىىىىىىيا المىىىىىىىوار   الوكىىىىىىىاالت  وا 

 والموظفين  ومماكن المع ات و  راتها.

هىىىىي تمىىىىارين مكلفىىىىة وت ىىىىتغرق و تىىىىا  طىىىىويال . ينبغىىىىي من 
يشار  فيها جميح م ىتويات المىوظفين. تاعقى  بعى  تفعيى  

ز عمليىىات الطىىوارئ مو مركىىز عمليىىات آصىىر  وربمىىا مركىى
تكون مراكز القيا ة المي انية    منشئت. تانق  المعلومىات 
الصاصة بالمحاكاة عل  الورق وعبر الهاتف ومن صىال  
و ائ  ااعال  الزائفىة والضىحايا الىزائفين الىذين يحىاكيه  
عىىىى ا   ممثلىىىىو ال وار. تحتىىىىا  إلىىىى  عمليىىىىات تصطىىىىيط وا 

 مو عة.
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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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 المتعاونون
 

معىىى م هىىىذ  الوثيقىىىة  إطىىىار لمراكىىىز عمليىىىات الطىىىوارئ الصىىىحية العموميىىىة( مركىىىز العمليىىىات الصىىىحية اال ىىىتراتيجية التىىىابح 
(. EOC-NETليىىىات الطىىىوارئ الصىىىحية العموميىىىة  لمنظمىىىة الصىىىحة العالميىىىة بالتعىىىاون مىىىح شىىىركاء شىىىبكة مراكىىىز عم

وتعر  المنظمة عن تقى يرها الصىاا لفر ىة البحىل التىي مجىرت  ل ىلة ا تعراضىات منهجيىة لمراكىز عمليىات الطىوارئ 
الصىىحية العموميىىة؛ والصبىىراء الىىذين شىىاركوا فىىي االجتماعىىات التشىىاورية الصاصىىة بشىىبكة مراكىىز عمليىىات الطىىوارئ والىىذين 

  ر ىائ  البريى  االكترونىي والمى تمرات التىي ماجريىت عىن باعى ؛ والصبىراء الىذين صىاغوا الوثيقىة ااطاريىة  اهموا من صال
 ث  معّ وها؛ والصبراء الذين ا تعرضوا م و ة الوثيقة والقائمة المرجعية. 

 
 [2] 2013 ي مبر  كانون الو /  (EOCاستعراض منهجي لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية )

 
 لورين ريفز  بيج ريالن   ناتالي جون ون  را ي  غان  باربرا مبو زي    كوت مكنا .جامعة إيموري: 

 
جيىىىان لىىىي  بىىىو  مايكىىى  كىىىوك   تومىىىا  ملىىىين   ىىىوزان نىىىوري   جيريىىى  مىىىاركوف  رامىىىي   منظماااة الصاااحة العالمياااة:

ميجىىىور   ىىىتيال  - ن   يفيىىى  بريىىىتكريشىىىنامورثي  إيزابيىىى  نوتىىىا   صالىىى  شىىىم  الىىى ين مبىىىو العىىىز   ريتشىىىار  جىىىون برينىىىا
شىىنغون   إيىىان  يفيىى  كولتىىارت  صىىوفيا فيكتوريىىا  ي ىىيال   باتريىى   رور    ينىىي  فىىا   كري ىىتين مىىار  فيىى    ىىنايت 

بوروبىا  كامىارا   ىانجيف كاشىيا    - تيكي ىتي فيكىا و  غايىا مىانور  غىامهيويج  ليونىار و هيرنانى يز غالينى و  كانى  
 ك  لي  راجي   ري هاران. إيرين مورا كيني  تشين

 
( المتعلتااة بمراكااز عمليااات الطااوارئ  والبنااى التحتيااة لتكنولوجيااا P&Pاستعراضااات منهجيااة لل طااط واإلجااراءات )

 1(T&E(  والتدريبات والتمارين )MDSS(  ومجموعات البيانات والمعايير الدنيا )CTIاالتصاالت )
 

يفيىى   ىىيلرز  بىىن ريىىان  غريغىىور  بىىانر  بريىىت ميمىىرز  بيتىىر ليغىىات  م روزالىىي  بن ىىر  تىىامي ملىىين   أفرقااة االسااتعراض
ريتشىار  فىرانكلين؛ هىىو  تشىان   بينىى   و  تىاو تشىىين  يىي ليىىو  رو  يىان   جيىىانغو تشىين؛ كىىون لى    اك ىىين نىي  هىىوت 

    إيوانىىىا  ىىون  يىىان نيىىو  كىىىايجو ليىىاو  هونىى  تىىاو وو  تشىىىاونان وانىى   يىىا ون  وانىى ؛ بىىىانو  اف ىىتاتيو  باناغيوتىىا مانىى
مغرافا  فا يليكي كاريوتي   تاماتينا من ريو؛ نيكىوال  ليب ىكي   انييى  تىوتين  جيمىز تاي ىون  جىاكلين بيركهولى ر  بيتىر 

 زيزوتار كي  رونال  مبيرناثي.
 

جيان لي  بو  مايك  كوك   وليا   وغال   جوزيىف بىوال   جويى  مىاير  جيريى  مىاركوف   منظمة الصحة العالمية:
كريشنامورثي  توما  ملين   ان ليو  تشن شو  و بالترتي  البج  ( يوالن ا بايوغو   يفي  بيرغىر   يفيى  بىرات  رامي  

آنىىىا بىىىاوال كوتينهىىىو   ىىىنايت تيكي ىىىتي فيكىىىا و  كىىىارولين فىىىوهرر  ليونىىىار و هيرنانىىى يز غالينىىى و  فيليىىى  غا ىىىكيج   يىىىان 
ري   في ىون بينيويىوات  جوكىا تابىاني بىوكيال  بىر ان جونى  جاكوفليفيت    انجيف كاشيا    يري  مىولينز   ىوزان نىو 

 رانا  صال  شم  ال ين  نيكوال وينارو كي وآصرونم يوان يوا تشان .
 

 [4] 2012نوفمبر  تشرين الثاني/ (،EOC-NETاالجتماع التشاوري ال ا  بشبكة مراكز عمليات الطوارئ )
 

                                                           
1    http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html 

http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html


81 

 

 

 

رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا  

ي  صنىي   بىاولو غىوغليميتي   ىتيال غورغيتىا  جىون  يمب ىون  فن نت لي منىام   بيتىر زيزوتار ىكي  حكى المشاركون:
تينا إن يريك   إليزابيل جين  ىوبار    نىارومو   ىاوانبانياليرت  كىال باتر ىون  مىين شىو   ىتيفن مو  بنى  لىي   إينىار 

تانت بجورغىىىو  تومىىىا  بيتىىىر  فلوريىىىان با ىىىيو  ا غىىىار و مرزا  إيىىىان كىىىالر    ىىىنايت تيكي ىىىتي فيكىىىا و  تارانىىى   كون ىىى
لىىو  بون ىىيليج  ليونىىار و هيرنانىى يز غالينىى و  صالىى  شىىم  الىى ين مبىىو العىىز    - مىىانزيال  يىىوجين تيبوغىىو مىىاهليال  جىىان

 يني  فا    يري  مولينز  جيرال  روكنشاو    انجيف كاشيا   كزافييج  وفرينىو   ىتيفن بىاي   كيجىي فوكىو ا  بىو  
لىىىىي  جيىىىىان لىىىىي  جيريىىىى  مىىىىاركوف  يوهىىىىان  شىىىىنتزلر  مىىىىار   كىىىىوك   ميشىىىىي  غىىىىاير  رامىىىىي  كريشىىىىنامورثي  فيرنىىىىون

  يمب ون.
 

 [5] 2015مبري   ني ان/ االجتماع التشاوري األول بشأن وضع إطار لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية،
 

ون علىىىي منصىىىور البىىىرا   تىىىامي ملىىىين  منىىىورا  ممورنبيت ىىىاثابورن  فن ىىىنت لىىىي منىىىام   إيىىى ال باااراء بالترتياااب األبجااادي:
بوتىا  عبى  اب بو ىو  بىن كاتشىيوبو  تىاو تشىين  جيىان كىارلو تشىير    او ا كوليبىالي  فيليبىي كىروز فيغىا   مبو تو   نوا

تران  ا  فو  جيفر   امور  فو    افىا   وليىا   وغىال   بنى   و  بانىاغيوتي  اف ىتاتيو  محمى  يعقىو  الصبىي  مبىاال 
 انييى  ا  محم  نا ر ح ا   تشيكو  إهيكويازو  ب ا  جرار  حكىي  صنىي   آالن إيتون    إيزي  جولييتا غوميز فيرير 
ليب كي  غونا را  لوهاني  باناغيوتىا مىانتي  إي ىا  ميى ا   بير ىي مىونتي   النغات  إيليني لياكورا  ماثيو لي   نيكوال 

     بىىىىىو  رايلىىىىي  بيتىىىىىريىىىىى  موييماكينىىىىرويىىىى ا  رافاييىىىى  موتيىىىىىولي  عي ىىىى  مىىىىىاكومبي  كىىىىار  نيومىىىىىان  مكيىىىىنالوون إيمانو 
 ىىو  هىىو   ىىون  تمىىارا طىىال  طيىى    زيزوتار ىىكي  إيريىى   ىىيرجينكو  عبىى  الىىرحمن  روزالىىي  بن ىىر   ىىامبا عثمانىىة

 جيرمان ثينو    انيي  توتين  نيو يان  تيريزا زكريا  هو  تشان .
 

مز  يوالنى ا بىايوغو   يفيى  بىرات  جوناثىان مبراهىا منظمة الصحة العالمية )بترتيب الموقع الوظيفي والترتيب األبجادي(:
صىىورصي كا ىىتيال إشىىينيكج  ليىىو ميال تشىىيريموصينا   ىىتيال شىىنغون   إيىىان كىىالر   بىىو  مايكىى  كىىوك   كيجىىي فوكىىو ا  
نيكىىوال إي ىىال  إيىىىرين مىىورا كينىىىي  رامىىي  كريشىىنامورثي  جيىىىان لىىي  جيريىىى  مىىاركوف  م لهيىى  مارشىىىان   رافىىي شىىىانكار  

  يوهان  كري توف شنتزلر  إيلينا فا   نينغالن وان   نيكوال ووناروف ىكي  جىون شىين    ىنايت  انثانا غوباال كريشنان
تيكي ىىتي فيكىىا و  بلىىو فران ىىوا نجوي ىىان  ماريىىا ملميىىرون  ليونىىار و غالينىى و هيرنانىى يز  إرشىىا  شىىيخ  صالىى  شىىم  الىى ين  

 يويوات   ابن  لو .و يان جاكوفليفيت   جوكا تاباني بوكيال   انجيف كاشيا   في ون بين
 

 تشىىىىرين الو / االجتماااااع التشاااااوري الثاااااني بشااااأن وضااااع إطااااار لمراكااااز عمليااااات الطااااوارئ الصااااحية العموميااااة،
 20151 مكتوبر

 
بوتىا  تىاو تشىين   او ا كوليبىالي  فىو    افىا    تىامي ملىين  منىورا  ممورنبيت ىاثابورن  نىوا ال براء )بالترتيب األبجادي(:

و  بانىىىاغيوتي  اف ىىىتاتيو  تشىىىون لىىىي  نيكىىىوال  ليب ىىىكي  فىىىو نجىىىو  لونىىى   عي ىىى  مىىىاكومب   وليىىىا   وغىىىال   بنىىى   
باناغيوتىىىا مىىىانتي  بورتيىىىا موتيفيىىى ز   يىىىان نيىىىو  روبرتىىىو باغىىىانيني  كري ىىىتوفر بيىىىر و  بيتىىىر زيزوتار ىىىكي  صىىىوان لىىىوي  

؛ إليزابيىىىل جىىىور   جىىىين  ىىىافي را غىىىوميز  إيريىىى   ىىىيرجينكو  هىىىو   ىىىون  م ىىىتري  تريبىىىو    غىىىافن وو   هىىىو  تشىىىان 
 ريتشار ز  كري تينا بوي .

 
جوناثىان مبراهىامز  ماريىا ملميىرون  بريمىا  بىارت   يفيى  بيرغىر  ريتشىار   منظمة الصحة العالمية )بالترتيب األبجادي(:

جىىىون برينىىىان  فيليىىى  جىىىان بييىىىر بوشىىىيج  كا ىىىتيال إشىىىينيكج   ىىىتيال شىىىنغون   بىىىو  مايكىىى  كىىىوك   كزافييىىىج  و را يغيىىىج  
 نايت تيكي ىتي فيكىا و  فيليى  إيريى  غا ىكيج  من ريىج غريك ىبور  إ وار  تىالبوت كيلىي  هيىو جونى  كىي    يفيى  نىاغز  

                                                           
1   http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html 
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2015تشرين الثاني/ نوفمبر   

رامىىي  كريشىىنامورثي  جىىان إيريىى  الر ىىن  روبىىرت لىىي  جيىىان لىىي  جيريىى  مىىاركوف  جيمىىز مىىا  غوناغىى    ومينيىى  
 ىىوا نجوي ىىان  جوكىىا بىىوكيال  ميكيكىىو  ىىينغا  إرشىىا  ييىىت   بلىىو فران -  انيىىا  ميتىىاي    ىىيري  مىىولينز   ىىوزان مىىوري 

 علي شيخ  كري تين إيفون تريتر  تشن شو  محم  زويتن. 
 

حلتة العمل اإلقليمية بشأن تعزيز مراكز عمليات الطوارئ الصاحية العمومياة والاربط الشابكي بينهاا، التاي استضاافها 
 – ىىىىبتمبر  ميلىىىىو / 29 يااااودلهي، الهنااااد،مكتااااب منظمااااة الصااااحة العالميااااة اإلقليمااااي لجنااااوب شاااارر  ساااايا فااااي ن

 2015مكتوبر  الو / تشرين 1
 

ص يجىىىة عبىىى  الصىىىم  عبىىى  اب  إبىىىراهي  نيشىىىان محمىىى   منىىىورا  ممورنبيت ىىىاثابورن  ويتىىىون  ال باااراء )بالترتياااب األبجااادي(:
  كري ىىىىتوفر منىىىىانكو   ثىىىىان تىىىىون مونىىىى   تىىىىو ثيىىىىر  مونىىىى   كابيىىىى  تشىىىىو ر   تاشىىىىي  وبىىىىا  كا ىىىىتو يا بينيفيىىىى ي  فلورينىىىى و

غريغور    الووت هيرابىات    هيىرال  م عنايىت ح ىين     مىر الزمىان  بىابو را  صانىا   برا يى  صا ىنوبي   بىرافين 
صوبراغىىىىا    رو ىىىىوكون كونغوبىىىىون  راتىىىىراو  باتاناراتانىىىىامولي  و بيريىىىىرا  محمىىىىو  الىىىىرحمن  تينىىىىزين ال   ليتىىىىا ريناتىىىىا 

 ب هيا . يانيبار  تولو  ريانتو  برانا  كومار مو 
 

 وشيرا بونلو ين  ريتو  ين  شوهان  بو  كىوك   جيرميىا   ا موظفو منظمة الصحة العالمية )بالترتيب األبجدي(: 
كىىىروز   ىىىانجيف كاشىىىيا   رامىىىي  كريشىىىنامورثي  مرون ماليىىى   جيريىىى  مىىىاركوف   ىىىو هان  مىىىالهوترا  بافانىىىا مىىىورثي  

  محمىىى  زاهىىى  الىىىرحي   بىىىر ان جونىىى  رانىىىا   ىىىوني  كومىىىار  ىىىين  رو ريكىىىو موفىىىرين  مرتىىىورو بي ىىىيغان  في ىىىون بينيويىىىوات
 راجبوت  إ وين  لفا ور  روبن  اموي   ليفيو في را كو  نيما وانغتشو   فيجا  نال كياو وين.

 
 إطار لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية تحضير الوثيتة:

 
   ناغز  بو  مايك  كوك   إيري   يرجينكو.وليا   وغال   جيان لي  رامي  كريشنامورثي   يفي الكتابة:

 
جيري  ماركوف  تشن شو  جوناثان مبراهامز  من ريج غريك بور   يفي  بىرات   ىتيال شىنغون   غىافن ساهم في الكتابة: 

وو   و بالترتيىى  البجىى  (م تىىامي ملىىين  ميوريىىان برينىىان  تىىاو تشىىن  بينىى   و  هيىىو جونىى  كىىي   روبىىرت لىىي  عي ىى  
 اناغيوتا مانتي  هيذر بابويتز  في ون بينيويوات  بيتر زيزوتار كي  م تري  تريبو    هوت تشان .ماكومبي  ب
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