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شكر وتتدير
هذ الوثيقة هي ثمرة تعاون مكثف بين مجموعىات وا ارات ومكاتى تابعىة لمنظمىة الصىحة العالميىة  )WHOوشىركاء
شىىبكة م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة  )EOC-NETالتابعىىة للمنظمىىة .وكىىان عل ى مر هىىذا العم ى إ ارة
القى رات واانىذار واال ىتجابة على الصىعي العىالمي  )GCRضىمن مجموعىىة المىن الصىحي والبيئىة  .)HSEوحظىىي
العمى ى بى ى ع م ىىنم إ ارة المعرفى ىة والصال ي ىىات والبح ىىول  )KERض ىىمن مجموع ىىة ال ى اىنظ الص ىىحية واالبتك ىىار )HIS؛
واا ارة المعنيى ىىة بى ىىإ ارة مصى ىىاطر الط ى ىوارئ واال ى ىىتجابة اان ى ىىانية  )ERMضى ىىمن مجموعى ىىة شى ىىل الطفى ىىا والط ى ىوارئ
والتعاون مح البل ان )PEC؛ ومكتى منظمىة الصىحة العالميىة اا ليمىي لفريقيىا )AFRO؛ ومكتى المنظمىة اا ليمىي
ليمى ىريكتين )AMRO؛ ومكتى ى المنظم ىىة اا ليم ىىي لش ىىرق المتو ىىط )EMRO؛ ومكتى ى المنظم ىىة اا ليم ىىي لوروب ىىا
)EURO؛ ومكت المنظمة اا ليمي لجنو شرق آ يا )SEARO؛ ومكت المنظمة اا ليمي لغر المحىيط الهىا ئ
.)WPRO
وتع ىىر المنظم ىىة ع ىىن امتنانه ىىا لم ىىهامات الهام ىىة الت ىىي ى ى مها الصبى ىراء والش ىىركاء التقنيى ىون ف ىىي ش ىىبكة م اركىىز عملي ىىات
تقصي البيِّنات ومشاورات الصبراء واالجتماعات التقنية وا ىتعراض عى ة م ىو ات لهىذ الوثيقىة.
الطوارئ إذ اهموا في ِّ
وتر ائمة كاملة بن ماء الشصاا المتعاونين في نهاية هذ الوثيقة.
وتعىىر المنظمىىة ميضىىا عىىن تق ى يرها لم ى لفي الم ىوا التىىي ما رجىىت فىىي اال تع ارض ىات المنهجيىىة المج ىراة مىىن صىىال شىىبكة
مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية .تتوفر ائمة بالمراجح عل المو ح االكتروني للمنظمةم
http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html.
و ت ّن إص ار وثيقة إطار ل ا
مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية بفضى الى ع المىالي المقى م مىن وكالىة الحى ّ
من الته ي ات ال فاعية  )DTRAالتابعة لو ازرة ال فاإل المريكية.

است دام الوثيتة
ماع ى ت وثيقىىة إطىىار مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة كىىي ي ىىتص مها ممار ىو الصىىحة العموميىىة؛ وواضىىعو
ال يا ات الصحية؛ وال لطات والوكاالت الم ولة عن إ ارة الطوارئ مو الحىوا ل مو الحى ال التىي تشىك صطى ار على
مركز عمليات الطوارئ.
صحة ال كان .وتق هذ الوثيقة إرشا ات منهجية رفيعة الم توت لتصمي وانشاء وتعزيز ا
إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

1

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

موجز تنفيذي
ايعتبىر مركىىز عمليىىات الطىوارئ  )EOCمو عىىا ما يىىا لتن ىىيق المعلومىىات والمىوار مىىن مجى
يصصا لج مقر ائ .
و يكون هذا المركز مرفقا م تا مو
م

عى منشىىطة إ ارة الحىوا ل.

وت تعرض هذ الوثيقة المفاهي الرئي ية والمتطلبات ال ا ية انشاء وا ارة مركز لعمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة
 )PHEOCمىىن مجى تنفيىىذ ا ىىتجابة للطىوارئ الصىىحية العموميىىة تركىىز على تحقيىىق الهى اف وكىىذل مىىن مجى توحيى
جهو الوكاالت المعنية باال تجابة.

مفهوم مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
ي مج مركز عمليات الطوارئ الصىحية العموميىة صى مات الصىحة العموميىة التقلي يىة فىي نمىوذ ا ارة الطىوارئ .ويى ع
المركز ال لطات مو الكيانات الوطنية القائمة المعنية بإ ارة الكوارل ويشك مكونا من مكوناتها.
ويج من يكون المركز باعتبار مرك از يركز عل الصحة العمومية جزءا من برنامج شام للتنه للطىوارئ الصىحية
العمومية والتصطيط لها وبنىاء القى رات الالزمىة لمواجهتهىا .ويتضىمن مثى هىذا البرنىامج على ىبي المثىا ال الحصىر
ما يليم
-1

الو اية من الصطار والتصفيف من وطنتها1

-2

تح ين اال تع ا من صال التصطيط لموار اال تجابة وتصزينها

-3

إنش ىىاء القى ى رات واامكان ىىات الم
ومفر ة اال تجابة ال ريعة)

-4

تنفيذ برامج ترص الصحة العمومية

-5

تح ين برامج الصحة البيئية

-6

إش ار المجتمعات المحلية

-7

ت ري

ىىية والتقني ىىة ذات الص ىىلة مثى ى المصتبى ىرات والعي ىىا ات المجتمعي ىىة

الموظفين والتحقق من المة الصطط.

ت طيط وانشاء مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
(أ)

الصالحيات التانونية

لكىىي يت ى ّىن إنشىىاء مركىىز لعمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة ينبغىىي من تضىىح ال ى و العضىىاء تش ىريعا مو تص ى ر
توجيه ىا تنفيىىذيا ي ىىما لى ىو ازرة الصىىحة مو وكالىىة الص ىىحة العمومي ىة بإنشىىاء مركىىز لعملي ىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة

 1ينبغ ىىي إشىى ار ىىائر القطاع ىىات ذات الص ىىلة عنى ى ما ت ى ثر الصط ىىار على ى طاع ىىات متعىى ة على ى
الصطار الحيوانية المنشن مو المصاطر النووية  4تشرين الثاني /نوفمبر .2015

ىىبي المثىىا ف ىىي حال ىىة
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المصولىىة م وار وكالىىة الصىىحة العموميىىة وم ى ولياتها واآلليىىة التىىي تتمبعهىىا الوكالىىة فىىي
وا ارتىىج .وتح ى هىىذ الصىىالحية
م
التن يق مح الموار الوطنية ا ارة الكوارل واآللية المنا بة لتموي منشطة المركز.
وينبغىىي من تنش ى الوكالىىة /المنظمىىة الم ى ولة عىىن المركىىز فريقىىا لل يا ىىات كىىي يق ى إرشىىا ات فىىي مجىىا ال يا ىىات.
ويج ى من يض ى فريىىق ال يا ىىات ر ىىاء المنظمىىات المعنيىىة وصب ىراء معنيىىين بموضىىوعات العم ى بمىىن فىىيه م تشىىار
انوني وم تشار للش ون الصال ية) وم ولين حكوميين وم ولين تنفيذيين آصرين والمهنيىين المكلمفىين بتىولي القيىا ة
عل الم توت اال تراتيجي.
(ب)

إنشاء لجنة توجيهية

ينبغىي تشىكي لجنىىة توجيهيىة لعمليىىة التصطىيط عنى إنشىاء مركىز ج يى لعمليىات الطىىوارئ مو تح ىين مركىىز ىائ بالفعى .
ويتمث ى ور هىىذ اللجنىىة فىىي يىىا ة عمليىىات تقيىىي للمصىىاطر والق ى رات بغيىىة الوصىىو إل ى ى اررات بشىىنن نطىىاق المركىىز
وهيكلج التشغيلي فضال عن النموذ الو ح ا ارة الطوارئ الصىحية العموميىة .ويجى من تضىح اللجنىة مهى افا واضىحة
للمركز حتي يت ّن اتصاذ اررات فعالة وا ارة الموار بكفاءة.
(ج)

طة االستجابة للطوارئ

تحتا الطوارئ الصحية العمومية الو ىح نطا ىا والمتعى ة القطاعىات إلى ى رات وامكانىات ال توجى بطبيعىة الحىا فىي
و ازرة الصىىحة و ى ال تت ىوافر إطال ىىا فىىي طىىاإل الصىىحة .لىىذا ى يتعىىين عل ى ال ىىلطة الصىىحية الم ى ولة من تعم ى مىىح
المنظمىة الوطنيىة ا ارة الكىوارل ووكىاالت مصىىرت مىن بينهىا منظمىات وليىة كىىي ت ىتطيح الحصىو على تلى القى رات
مىىن ص ىىال صطىىة اال ىىتجابة للطى ىوارئ  .)ERPوتوضىىا صط ىىة اال ىىتجابة للط ىوارئ م وار اا ارات والوكىىاالت المعنيىىة
وم وليات والموار التي يمكن ا تص امها وتوفر هيكال واضحا لل لطة .ويج من تغطي الصطىة الفتىرة ال ىابقة لو ىوإل
الطارئة الصحية العمومية وفترة و وعها والفترة التالية لو وعها مباشرة.
(د) مفهوم العمليات ()CONOPS
يبىىين مفهىىو العمليىىات الطىىرق والو ىىات المنا ىىبة اش ى ار مصتلىىف فىىروإل وم ىىتويات الحكومىىة وكىىذل الجهىىات الشىىريكة
الصىىرت بمىىا فيهىىا الوكىىاالت ال وليىىة) فىىي نظىىا إ ارة الح ىوا ل  .)IMSويح ى مفهىىو العمليىىات العمىىا المتوصىىاة مىىن
نظا اال تجابة للطوارئ بنكملج ويبين ما يليم
-1

م وليات المنظمات المعيمنة عل الم تويات اال تراتيجية والتشغيلية والتكتيكية

-2

هيك وتنظي اال تجابة الشاملة

-3

تصنيف الح ل من مج تح ي م تويات اال تجابة الالزمة

-4

طبيعة تصعي م تويات اال تجابة

-5

الطريقة التي تعم بها عناصر اال تجابة معا.

ولمفهىو العمليىات مهميىة محوريىة فىي تح يى طريقىة التن ىيق بىين القطاعىات المتعى ة وعبىر الحى و الوطنيىة ىواء على
الم توت اال تراتيجي مو التشغيلي مو التكتيكي.
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نظام إدارة الحوادث ()IMS
ايعى تطبيىق نمىىوذ مو إطىار تنظيمىىي مشىتر على جميىىح م ىتويات الجهىىات الم ى ولة عىن إ ارة الطىوارئ اصى الواليىىة
القضىىائية الواح ى ة ب ى ءا مىىن الحكومىىة الوطنيىىة وص ىوال إلى مق ى مي ص ى مات اال ىىتجابة للطىوارئ فىىي الصطىىوط الماميىىة
مم ار مفي ا للغاية .وفي منحاء كثيرة من العال صار تطبيق نظا إ ارة الحوا ل من الممار ات المعتا ة.
وعىىا ة مىىا تانشىىن صمى وظىىائف اصى نظىىا إ ارة الح ىوا ل وتتمتىىح هىىذ الوظىىائف بالمرونىىة الكافيىىة للتكيىىف مىىح مصتلىىف
الحوا ل والوكاالت والواليات القضائية .وهذ الوظائف ال ا ية هيم
-1

اا ارة

-2

العمليات

-3

التصطيط

-4

اللوجي تيات

-5

الش ون المالية واا ارية.

المكونات االساسية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
تعتم الوظائف الرئي ية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية عل المكونات ال ا ية التاليةم
ال طااط واإلجاراءات :وهىىي تشىىم صطىىة اال ىىتجابة للطىوارئ الصاصىىة بقطىىاإل الصىىحة والتىي تتضىىمن العمىىا المتوصىىاة
من نظا إ ارة الحوا ل ومركز عمليات الطوارئ) وصطة مركز عمليات الطوارئ وصطة ا تم اررية العمليات.
البنااى التحتيااة الماديااة :يمكىىن من يتصىىذ المرفىىق الصىىاا بمركىىز عمليىىات الط ىوارئ مق ى ار لىىج إمىىا فىىي مكىىان مانش ى لهىىذا
ُ
الغرض مو في مكان متع الغراض .ويج من يكون المرفق منمونا من الناحيىة الما يىة والبيئيىة و ىابال للوصىو إليىج
و ىا ار على البقىىاء فىي م ّ حالىىة طىوارئ ومن يىوفر م ىىاحات كافيىىة لموظفيىج .ويجى من يحتىىو المرفىق على م ىاحات
صارجية مشتركة ومماكن عم مغلقة .ويج إع ا صطة ال تم اررية العما مو صطة ال ىتم اررية العمليىات ووضىعها
موضح التطبيق.
البنااى التحتيااة لتكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت ( :)ICTتتىىيا تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت إجىراء االتصىىاالت
ُ
ال اصليىىة والصارجيىىة وتنفيىىذ جميىىح جوان ى إ ارة المعلومىىات الالزمىىة لتنفيىىذ العمليىىات اليوميىىة لمركىىز عمليىىات الط ىوارئ.
ويعتب ىىر تى ىوافر انظى ى االتص ىىاالت ومنه ىىا على ى ىىبي المث ىىا ال الحص ىىر انظى ى االتص ىىا اله ىىاتفي الال ىىلكي مو ال ىىاتلي
ا
ونظ ى االتصىىا الال ىىلكي العىىالي التىىر ىواء الموجهىىة لله ىواة مو المحتىىرفين مم ى ار
ة
ر
ىي
ى
ص
الق
ىائ
ى
الر
ىية
ى
ص
بصا
ة
ىزو
ى
م
ال
ا
ضروريا ل ع إجراء االتصاالت في الو ت الحقيقي .وبااضافة إل ذل ينبغىي تىوفير حوا ىي تعمى بنظىا محطىات
العم وموصولة باانترنت عن طريق شبكة منطقة محلية ومزو ة بصاصية البري االلكتروني.
ُنظم المعلومات ومعايير البياناات :يتمثى الهى ف مىن إنشىاء نظىا معلومىات فعىا لمركىز عمليىات الطىوارئ فىي تح ىين
توافر المعلومىات المتعلقىة بعمليىات الطىوارئ وامكانيىة الحصىو عليهىا وجو تهىا و ىة تو يتهىا وفائى تها .ويجى من يى ع
نظىىا المعلومىىات جميىىح وظىىائف مركىىز عمليىىات الطىوارئ ويج ى من يحتىىر المبىىا ئ التىىي تقضىىي بضىىمان ممىىن البيانىىات
وصصوصيتها و ريتها.
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الم اوارد البشاارية :يتطل ى التشىىغي النىىاجا لمركىىز عمليىىات الط ىوارئ وجىىو مىىوظفين مكفّىىاء وم ى مربين .ويج ى االحتفىىاظ
بقائمة مرشحين لك مو ح وظيفي .وينبغي من تتضمن القائمة مع ا ا كافية من المرشحين كي يت ّن مواصىلة عمليىات
المركز عل م ار ال اعة.

التدريب والتمارين
ينبغىىي تقيىىي م اء مركىىز عمليىىات الط ىوارئ وموظفيىىج مىىن صىىال ل ىىلة متواصىىلة مىىن الت ى ري والتمىىارين وهىىو مىىا يتىىيا
تطىىوير مجموعىىات المهىىارات الحا ىىمة والحفىىاظ عليهىىا والتح ىىين الم ىىتمر ل اء المركىىز ا ىىتنا ا إل ى عمليىىات التقيىىي
المج ىراة مىىن صىىال التمىىارين .وينبغىىي من تشىىم التمىىارين كىىال مىىن التمىىارين ال اصليىىة والصىىرت الصارجيىىة التىىي تاعق ى مىىح
ا
الشركاء في اال تجابة.

الرصد والتتييم
لكىىي يت ى ّىن تح ىىين جىىو ة مركىىز عمليىىات الط ىوارئ وكفاءتىىج ينبغىىي إ صىىا الرص ى والتقيىىي فىىي صىىل صطىىط المركىىز
ومنشىىطتج .وبع ى جميىىح التمىىارين والنشىىطة الحيىىة ينبغىىي إج ىراء تقيىىي وي ىىم غالبىىا اال ىىتعراض الالحىىق ) للصىىرو
بتوصيات ابلة للتنفيذ وتح ي المجاالت المطلو تح ينها عن الضرورة وتنفيذ إجراءات تصحيحية.

حساب تكاليف مركز عمليات الطوارئ ،وتمويل المركز واستدامته
يتطل ى إنشىىاء مركىىز عمليىىات الط ىوارئ إج ىراء التصطىىيط المىىالي مىىن صىىال فئىىات التكىىاليف الثابتىىة والمتكىىررة المعروفىىة.
ويجى من تشىىم تكىىاليف المركىىز جميىىح جوانى تصطىىيط وتنفيىىذ المركىىز المىىذكورة معىىال  .وتض ى فئىىات التكىىاليف الثابتىىة
البنى ى ى التحتي ى ىىة الما ي ى ىىة واال ى ىىتثمارات المتعلق ى ىىة بتكنولوجي ى ىىا المعلوم ى ىىات
على ى ى
ى ىىبي المث ى ىىا ال الحص ى ىىر تك ى ىىاليف ا
واالتصىىاالت وتعيىىين مىىوظفي المركىىز ال ا ىىيين .وتتضىىمن فئىىات التكىىاليف المتكىىررة عل ى ىىبي المثىىا ال الحصىىر
تكىىاليف االجتماعىىات ومتعىىا الصب ىراء اال تشىىاريين والت ى ري والمع ى ات والم ىوا وال ىىفر والنق ى ومجىىور المىىوظفين
المصتصيين بمواجهة االحتياجات المفاجئة.

التائمة المرجعية لت طيط وتنفيذ مركز عمليات الطوارئ
يتضمن ااطار ائمة مرجعية رفيعة الم توت بااجراءات والمتطلبات الالزمة لتنفيذ مركز عمليات الطوارئ وتعزيز .
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اال تصارات
AFRO
AMRO
CONOPS
CTI
EM
EMRO
EOC
EOC-NET
ERP
EURO
GIS
HVAC
ICCS
ICT
ID
IHR
IMS
IT
IVMS
JIC
LAN
MDSS
MOH/MoH
PABX
P&P
PHEOC
PSTN
RFID
SDN
SEARO
SOP
T&E
TTX
VoIP
VPN
WHO
WPRO

مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي لفريقيا
مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي ليمريكتين
مفهو العمليات
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبانيتها التحتية
إ ارة الطوارئ

مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي لشرق المتو ط
مركز عمليات الطوارئ

شبكة مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
صطة اال تجابة للطوارئ
مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي لوروبا
نظا المعلومات الجغرافية
الت فئة والتهوية وتكييف الهواء
نظا م ار بة االتصاالت المتكاملة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تح ي الهوية
اللوائا الصحية ال ولية
نظا إ ارة الحوا ل
تكنولوجيا المعلومات
النظا المتكام ا ارة التصوير المرئي
مركز المعلومات المشتر
شبكة المنطقة المحلية
مجموعات البيانات والمعايير ال نيا
و ازرة الصحة
التبا الفرعي اآللي الصصوصي
الصطط وااجراءات
مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
الشبكة الهاتفية العمومية التبا لية
التعرف عل التر ات الال لكية
الشبكات المعرمفة بالبرمجيات
مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي لجنو شرق آ يا
إجراءات التشغي الموح ة
الت ري والتمارين
التمرين المنض
نق الصوت/الفي يو عبر بروتوكو اانترنت
الشبكات الصاصة االفتراضية

منظمة الصحة العالمية
مكت منظمة الصحة العالمية اا ليمي لغر المحيط الها ئ
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 -1متدمة
ِّز افت ارضىيا تنفمىذ فيىج وظىائف إ ارة الطىوارئ
ايعتبر مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية  )EOCمو عا ما يا مو حي ا
المعمينة ب ع من التشىريعات واللىوائا المنا ىبة وت صىذ م ىنلة اال ىت امة فىي االعتبىار عنى تصىميمج وتزويى بىالموار .
مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ و ار حيوي ىىا ف ىىي تن ىىيق المعلوم ىىات والمى ىوار م ىىن مجى ى زي ىىا ة كف ىىاءة موج ىىج اال ىىتجابة
ويى ى
يصصا لج مقر ائ .
وفعاليتها .ويمكن من يكون هذا المركز مرفقا م تا مو
م
في عا  2012منشنت منظمة الصحة العالمية شبكة م اركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة  )EOC-NETمىن
مج ى تح ي ى وتعزيىىز مفض ى الممار ىىات والمعىىايير الصاصىىة بم اركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة )PHEOCs
وتق ي ال ع لبناء رات هذ المراكز في ال و العضاء ابغية تي ير اال تجابة الفعالة.
ومشىىارت ل ىىلة مىىن المشىىاريح البحثيىىة ومشىىاورات الصب ىراء كانىىت ى ماجريىىت مىىن صىىال شىىبكة م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ
الصىىحية العموميىىة إلى ع ى وجىىو إرشىىا ات ومعىىايير انشىىاء مركىىز لعمليىىات الطىوارئ الصىىحية العموميىىة وا ارتىىج على
نحو يتيا اال تجابة الفعالة للطوارئ الصحية العمومية .وبناء على ذلى مجىرت منظمىة الصىحة العالميىة بهى ف وضىح
بالبينات ل لة مىن النشىطة عبىر الشىبكة مىن مجى صىياغة وثىائق إرشىا ية ذات صىلة تتعلىق بم اركىز
توصيات م ن ة ّ
عمليات الطوارئ.
وت تعرض هذ الوثيقة المفاهي الرئي ية والمتطلبات ال ا ية انشاء وا ارة مركز لعمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة
وي َع النهج الكلّي المتمبح نهجا عاما يعتم على العناصىر المعتىرف بهىا على نطىاق وا ىح ا ارة الطىوارئ
 .)PHEOCا
الش ىاملة لجميىىح الصطىىار .وتضىىح الوثيقىىة الصطىىوط العريضىىة انشىىاء مركىىز لعمليىىات الط ىوارئ وا ارتىىج مىىن مج ى تنفيىىذ
ا تجابة للطوارئ الصحية العمومية تركز عل تحقيق اله اف ومن مجى توحيى جهىو الوكىاالت المعنيىة باال ىتجابة.
و يجر تنقىيا الوثيقىة ح ى الضىرورة .ومىن المقىرر وضىح إرشىا ات عمليىة حىو جوانى محى ة مىن ااطىار الصىاا
بمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ونشرها في وثيقة منفصلة.
وتاعى مىرف الطارئىىة الصىىحية العموميىىة هنىىا بننهىىا ح ى ول مىىرض مو حالىىة صىىحية تنىىذر بو ىوإل ع ى كبيىىر مىىن الوفيىىات مو
ااصىىابات مو حىىاالت العجىىز الى ائ مو الطويى المى مو وجىىو صطىىر وشىىي بحى ول ذلى  .ويمكىىن من تحى ل الطىوارئ
من إنشىىاء
الصىىحية العموميىىة ب ىىب مجموعىىة متنوعىىة مىىن الصطىىار وحىىاالت الط ىوارئ المعق ى ة .و ى مظهىىرت التج ىار ّ
يمث منصة م ا ية لم ارة الفعالة للطوارئ الصحية العمومية.
مركز لعمليات الطوارئ في الو ت المنا
وتنطىىو الطى ىوارئ الص ىحية العمومي ىىة عل ى حى ى ول زيىىا ة ف ىىي مع ى ااص ىىابة بمىىرض م ىىا مو مع ى ااصىىابات و /مو
الوفيىىات الناجمىىة عنىىج وتقتضىىي اتصىىاذ ت ى ابير صاصىىة لمواجهىىة ارتفىىاإل مع ى الت الم ارضىىة والوفيىىات وانقطىىاإل الص ى مات
الصحية ال ا ية .ولمواجهة هذا النوإل من الطوارئ غالبا ما يتطلى المىر مشىاركة وكىاالت متعى ة وواليىات ضىائية
متع ى ة فىىي عمليىىة اال ىىتجابة والعم ى مىىح المنظمىىة الوطنيىىة ا ارة الك ىوارل .واذا فىىاق المىىر ح ى و الم ىوار والق ى رات
العا ية يج الحصو على عى إضىافي مىن صىار المنىاطق المتضىررة .ويمكىن من تشىم تلى الم ىاع ات الصارجيىة
موار وطنية مو عابرة للح و مو إ ليمية مو ولية.
وفي هذ الوثيقة تا تص

مصطلحات الحا ل و الح ل و الطارئة بالتبا .

ويتضمن الملحق  1م ر ا بالمصطلحات واالصتصارات الم تص مة في هذ الوثيقة.
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 -2نبذة عن اإلطار ال ا

بمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

يق ى ااطىىار الص ىىاا بمركىىز عملي ىىات الط ىوارئ الص ىىحية العموميىىة إطىىار مرك ىىز عمليىىات الطى ىوارئ) إرشىىا ات رفيعىىة
الم توت بصصوا إنشاء هذ المراكز مو تح ين القىائ منهىا بالفعى  .وتاعى هىذ الوثيقىة ثمىرة مشىاورات بىين الصبىراء [4
و ]5وا تع ارض ىات منهجيىىة للم لفىىات ولمعىىايير الممار ىىة الحاليىىة ول ىانظ المعلومىىات الصاص ىة بمركىىز عمليىىات الط ىوارئ
وللتطبيقىىات ذات الصىىلة .و ى ماجريىىت صم ىىة ا تع ارضىىات منهجيىىة بقيىىا ة منظمىىة الصىىحة العالميىىة وعبىىر شىىبكة م اركىىز
عمليات الطوارئ الصحية العمومية منذ عا  2012وغطت اال تعراضات المواضيح التاليةم
-1

مراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية []2

-2

الصطط وااجراءات ذات الصلة []3

-3

الت ريبات والتمارين ذات الصلة []3

-4

البن التحتية لالتصاالت والتكنولوجيا ذات الصلة []3
ا
مجموعات البيانات والمعايير ال نيا ذات الصلة []3

-5

وفىىي الفت ىرة مىىن  29ميلىىو  /ىىبتمبر إل ى  1تش ىرين الو  /مكتىىوبر َ 2015عق ى َ مكتى المنظمىىة اا ليمىي لجنىىو شىىرق
آ ىىيا حلقىىة عم ى إ ليميىىة حىىو تعزيىىز م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة وال ىربط الشىىبكي بينهىىا .وا ىىتعرض
المشاركون فىي هىذ الحلقىة القائمىة المرجعيىة للم ىو ة الولى لوثيقىة ااطىار الصىاا بمركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية
العمومية و موا تعليقات يمة عل مهمية القائمة المرجعية وفائ تها وامكانية تنقيحها في الم تقب .
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 -3مفهوم مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
يشىىك مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة جىىزءا مىىن برنىىامج إ ارة الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة المتعلىىق بتحلي ى
المصاطر والتنه للطوارئ واال تجابة لها والتعافي منها .ويتضمن البرنامج عل بي المثا ال الحصر ما يليم
-1

الو اية من الصطار والتصفيف من وطنتها2

-2

تح ين اال تع ا من صال تصزين الموار الالزمة لال تجابة

-3

إنش ىىاء القى ى رات واامكان ىىات الم
ومفر ة اال تجابة ال ريعة)

-4

تنفيذ برامج ترص الصحة العمومية

-5

تعزيز برامج الصحة البيئية

-6

إش ار المجتمعات المحلية

-7

ت ري

ىىية والتقني ىىة ذات الص ىىلة مثى ى المصتبى ىرات والعي ىىا ات المجتمعي ىىة

الموظفين والتحقق من المة الصطط.

وي ى مج مركىىز عمليىىات الط ىوارئ ص ى مات الصىىحة العموميىىة التقلي يىىة ووظىىائف مصىىرت فىىي نمىىوذ ا ارة الط ىوارئ وذل ى
ىنن التصى ى لته يى ى ات الص ىىحة العمومي ىىة وعوا به ىىا يتطلى ى تن ىىيق عملي ىىات اال ىىتجابة .ويمثى ى المرك ىىز محى ى
اعت ارفى ىا ب ى ّ
مكونىات شىىبكة م اركىز عمليىىات الطىوارئ التىي تعمى تحىت إشىراف ال ىىلطات مو الكيانىات القائمىىة المعنيىة بىإ ارة الكىوارل
عل الصعي ين الوطني و ون الوطني .ولالطالإل عل مثا انظر الملحق .2
ونظ ى معلومىىات موثو ىىة وفعالىىة
ولكىىي ي ى
المركىىز وظائفىىج كمىىا ينبغىىي يج ى من يمل ى صطط ىا واج ىراءات منا ىىبة ا
وموظفين م مربين ت ريبا جي ا؛ ويصضعون للتمارين بانتظا .
و يكون هذا المركز مرفقا م تا مو

يصصا لج مقر ائ .
م

و ى ايطلَىىق على م اركىىز عمليىىات الطىوارئ ميضىىا غىىرف الىتحك و م اركىىز العمليىىات و م اركىىز القيىىا ة و م اركىىز التن ىىيق
ومصىىطلحات مصىىرت مماثلىىة .وفىىي هىىذ الوثيقىىة تشىىير عبىىارة مركىىز عمليىىات الط ىوارئ مو المركىىز إل ى م اركىىز تن ىىيق
الطوارئ ال ائمة واء عل الم توت الوطني مو ون الوطني مو م توت المقاطعات مو الم توت اا ليمي مو ال ولي.
وتالىز اللىوائا الصىىحية ال وليىىة  )2005الى و الطىراف فيهىىا ببنىاء القى رات الالزمىىة لال ىىتجابة ب ىىرعة وفعاليىىة لمصىىاطر
الص ىىحة العمومي ىىة والطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة وبتعزي ىىز تلى ى القى ى رات والحف ىىاظ عليه ىىا .واي َعى ى تش ىىغي مرك ىىز لعملي ىىات
الطوارئ الصحية العمومية مح العناصر الهامة لتلبية هذ المتطلبات.

 2ينبغ ىىي إشىى ار ىىائر القطاع ىىات ذات الص ىىلة عنى ى ما ت ى ثر الصط ىىار على ى
الصطار الحيوانية المنشن مو المصاطر النووية تشرين الثاني /نوفمبر 2015
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ىىبي المثىىا ف ىىي حال ىىة

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

 -4إرشادات لت طيط مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
ويعتبر إنشىاء المركىز عمليىة تتطىور مىح
يمث وجو صطة جي ة التصمي شرطا م ا يا انشاء مركز لعمليات الطوارئ .ا
الو ت .وفيما يلي الصطوات ال ا ية لهذ العمليةم
-1

الحصو عل الصالحيات القانونية الالزمة ووضح إرشا ات التصطيط

-2

تشكي لجنة توجيهية فعالة

-3

وضح اله اف الرئي ية

-4

تح ي الوظائف ال ا ية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

-5

إنشاء المكونات ال ا ية لمركز عمليات الطوارئ

-6

الت ري

-7

الرص والتقيي

-8

ح ا

والتمارين
تكاليف مركز عمليات الطوارئ وتموي المركز وا ت امتج.

 1-4الصالحيات التانونية
يجى من تامىىنا الصىىالحيات القانونيىىة ىواء بموجى تشىريح معىىين مو توجيىىج حكىىومي ل ّ جهىىة مكلمفىىة بىىإ ارة الطىوارئ
الص ىىحية العمومي ىىة مثى ى إ ارة مو و ازرة مو وكال ىىة الص ىىحة العمومي ىىة) وتش ىىك ه ىىذ الص ىىالحيات عنصى ى ار م ا ىىيا م ىىن
عناصىىر م ّ إطىىار وطنىىي ا ارة الط ىوارئ .وت ىىما هىىذ الصىىالحيات للجهىىة التىىي تحص ى عليهىىا بم ار بىىة برنىىامج إ ارة
الط ىوارئ الصىىحية وعمليىىات تصطىىيط وتنفيىىذ مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة؛ وبتن ىىيق يا ىىات اال ىىتجابة
لهىىذ الط ىوارئ؛ وبالوصىىو إل ى الم ىوار الوطنيىىة ا ارة الك ىوارل؛ وبالحصىىو عل ى التموي ى الىىالز لال ىىتجابة للط ىوارئ
الصحية العمومية .وينبغي من تح هذ الصالحيات القانونية م وار وكالة الصىحة العموميىة وم ى ولياتها واآلليىة التىي
تتمبعها الوكالة في التن ىيق مىح المىوار الوطنيىة وال وليىة ا ارة الكىوارل واآلليىة المنا ىبة لتمويى منشىطة مركىز عمليىات
الطوارئ.

 1-1-4فرير السياسات
تتىىول الوكال ىىة/المنظم ىىة الم ى ى ولة ع ىىن مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة إنش ىىاء فري ىىق لل يا ىىات كىىي يقىى
إرشا ات للمركز في مجا ال يا ىات .ويضى فريىق ال يا ىات ر ىاء المنظمىات المعنيىة وصبىراء معنيىين بموضىوعات
العم ى بم ىن فىىيه م تشىىار ىىانوني وم تشىىار للش ى ون الصال يىىة) وم ى ولين حكىىوميين وم ى ولين تنفيىىذيين آص ىرين
والمهنيين المكلمفين بتولي القيا ة عل الم توت اال تراتيجي.
ويق فريىق ال يا ىات إرشىا ا
ات يا ىاتية وتقنيىة رفيعىة الم ىتوت بشىنن إ ارة حالىة الطىوارئ بوجىج عىا ويي ِّىر التن ىيق
بىىين الوكىىاالت والتن ىىيق بىىين الواليىىات القضىىائية .ويتىىول الفريىىق ميضىىا م ى ولية الموافقىىة عل ى طلبىىات الحصىىو عل ى
الموار والم اع ات الصارجية واجراء طلبات الحصو عل الم اع ات من الم تويات العليا فىي الحكومىة مو الجهىات
المانحىة مو وكىىاالت المعونىىة ال وليىىة .على ىىبي المثىىا م إذا كىىان هنىىا طلى للحصىىو على ى ر مىىن المىوار البشىرية
ىإن فريىىق ال يا ىىات هىىو الىىذ يقىىو
والما يىىة مكبىىر مىىن المت ىاح اص ى الوكالىىة مو الواليىىة القضىىائية المعنيىىة باال ىىتجابة فى ّ
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بإجراءات الطل ذل في حالة منها لى تبىر م ّ ترتيى بى ي للم ىاع ة المتبا لىة مىح وكىاالت ريبىة .ولفريىق ال يا ىات
من يفوض هذ الم وليات إل مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية.

 2-1-4اللجنة التوجيهية
ينبغىىي تشىىكي لجنىىة توجيهيىىة مىىن مج ى تصطىىيط وتنفيىىذ مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة وعىىا ة مىىا تتىىنلف
عضوية اللجنة من مصحا المصلحة والم تص مين الرئي يين للمركز.
وفي جميح مراح عملية التصطيط ينبغىي من تلتىز اللجنىة التوجيهيىة بمبىا ئ إ ارة الحىوا ل انظىر الشىك  .)2وتجىر
اللجنىىة عمليىىات تقيىىي للمصىىاطر والق ى رات ابغيىىة الوصىىو إل ى ى اررات بشىىنن نطىىاق المركىىز وهيكل ىج التشىىغيلي فضىىال عىىن
النموذ الو ح ا ارة الطوارئ الصحية العمومية .ويشم هذا النشاط ضمن ممور مصرت ما يليم
-1

ا تراتيجيات الو اية من المصاطر والتصفيف من وطنتها

-2

منشطة التنه

-3

التصطيط ال تم اررية العمليات.

وتح ى اللجنىىة التوجيهيىىة حج ى ون ىوإل ونطىىاق مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الم ى ار إنشىىا ؛ وتح ى مه افىىج الرئي ىىية ووظائف ىج
ال ا ية وهيكلج التشغيلي؛ وتر طريقة إ ارة العمليات؛ وتتنكى مىن إعى ا المكونىات ال ا ىية؛ وتضىح صططىا للرصى
والتقيي ؛ وتضح صطة لح ا تكاليف إنشاء المركز وميزنتج.
ويصتلىف حجى المركىىز ونوعىج ونطا ىج ح ى حجى ومثىىر الحى ل الىذ ايى ار اال ىىتجابة لىج ونطىىاق منشىىطة إ ارة الطىوارئ
التي تح ل اصلج و ر التعاون المطلو مح الشركاء في اال تجابة.

 2-4الت طيط
تعتمى عمليىىة التصطىىيط عل ى تحلي ى ليصطىار ولجوان ى الضىىعف والمصىىاطر المترتبىىة عليهىىا التىىي ى يتعىىين على مركىىز
عمليات الطوارئ الصحية العمومية اال تجابة لها .وبااضافة إل ذلى ينبغىي إجىراء تقيىي لقى رات اال ىتجابة القاع يىة.
والوضح المث هو من يكون هنا برنامج شام ا ارة المصاطر يتعرف عل جميىح المصىاطر ويتكامى مىح انظى إ ارة
الحوا ل الوطنية وغيرها ويشر جميح الوكاالت ذات الصلة.

1-2-4

طة االستجابة للطوارئ ()ERP

تحتا الطوارئ الصحية العمومية الو ىح نطا ىا والمتعى ة القطاعىات إلى ى رات وامكانىات ال توجى بطبيعىة الحىا فىي
و ازرة الص ىىحة و ى ى ال تتى ىوافر إطال ىىا ف ىىي ط ىىاإل الص ىىحة .ل ىىذا يتع ىىين على ى ال ىىلطة الص ىىحية الم ى ى ولة من تعمى ى م ىىح
المنظمىات الوطنيىة ا ارة الكىوارل ووكىاالت مصىىرت مىن بينهىىا منظمىات وليىة إذا ا تضىىت الضىرورة ذلى كىي ت ىىتطيح
الحصىىو عل ى تل ى الق ى رات مىىن صىىال صطىىة اال ىىتجابة للط ىوارئ  .)ERPوتوضىىا صطىىة اال ىىتجابة للط ىوارئ م وار
اا ارات والوكىىاالت المعنيىىة وم ى ولياتها والم ىوار التىىي يمكىىن ا ىىتص امها وتىىوفر هىىيكال واضىىحا لل ىىلطة .ويج ى من
تغطي الصطة الفترة ال ابقة لو وإل الطارئة الصحية العموميىة وفتىرة و وعهىا والفتىرة التاليىة لو وعهىا مباشىرة .وينبغىي من
توضىىا الصطىىة ميضىىا م ى ولية ال ىىلطة الصىىحية عىىن ت ىوفير الم ىىاع ات واارشىىا ات التقنيىىة فيمىىا يصىىا إ ارة العوا ى
الصحية المترتبة عل و وإل طائفة مو ح من حاالت الطوارئ .ويبين الشك  1مكونات صطة اال تجابة للطوارئ.
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الشكل  :1مكونات طة االستجابة للطوارئ ()ERP
إن صطة اال تجابة للطوارئ تح مفهو العمليات  )CONOPSوتشم الصطة ما يليم
ّ
 م وليات ال ا الوظيفية المعنية بإ ارة الحوا ل
 ااجراءات الصاصة بطل ال ع من الشركاء وتلقّيج منه وتن يقج واجراءات التن يق مىح
القطاعات الصرت
 الجوان الما ية والتكنولوجية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
 إجراءات التوظيف واجراءات التشغي الموح ة )SOPs
 تقيي الحوا ل وتصنيفها





ب ء تشغي مركز عمليات الطوارئ وتح ي عتبات وعمليات التحجي
بروتوكوالت إع ا تقارير الحالة )SITREP
عمليات االتصا ال اصلية ال مر ية والفقية بشنن م ّ ح ل
صطىىة ا ىىتم اررية العمليىىات مو صطىىة ا ىىتم اررية العمىا الواج ى تنفيىىذها فىىي حالىىة انقطىىاإل
عمليىىات المركىىز .و ى تتضىىمن صطىىة اال ىىتجابة للطىوارئ مالحىىق صاصىىة بنصطىىار مح ى ة
وببعض الوظائف التشغيلية.

 2-2-4مفهوم العمليات ()CONOPS
يح

مفهو العمليات العما المتوصاة من نظا اال تجابة للطوارئ بنكملج ويبين ما يليم
-1

م وليات المنظمات المعيمنة عل الم تويات اال تراتيجية والتشغيلية والتكتيكية

-2

هيك وتنظي اال تجابة الشاملة

-3

تصنيف الح ل من مج تح ي م تويات اال تجابة الالزمة

-4

طبيعة تصعي م تويات اال تجابة

-5

الطريقة التي تعم بها عناصر اال تجابة معا.

من مفهىىو العمليىىات المىىذكور
وعلى الىىرغ مىىن وجىىو الكثيىىر مىىن العناصىىر المشىىتركة بىىين مصتلىىف مفىىاهي العمليىىات إال ّ
البن التحتيىة .ويبىين
هنا يتميز ّ
بنن لج واليىة ضىائية صاصىة بىج توضىا الواليىات والقيىو القانونيىة والتشىغيلية والمتعلقىة بى ا
هذا المفهىو ميضىا الطىرق والو ىات المنا ىبة اشى ار مصتلىف فىروإل وم ىتويات الحكومىة وكىذل الشىركاء اآلصىرين بمىا
فىىي ذلى الوكىىاالت ال وليىىة) فىىي نظىىا إ ارة الحىوا ل .ولمفهىىو العمليىىات مهميىىة محوريىىة فىىي تح يى طريقىىة التن ىىيق بىىين
القطاعات المتع ة وعبر الح و الوطنية واء عل الم توت اال تراتيجي مو التشغيلي مو التكتيكي.
وير نموذ لمفهو العمليات في الملحق .2

13

تشرين الثاني /نوفمبر 2015

 -5إدارة الطوارئ الصحية العمومية
إ ّن جميح حاالت الطوارئ و ا ب إ ارتها تح ل في ياق معين و يتنثر هذا ال ياق بعوام ع ة منها ما يليم
 حج الح ل ومكان و وعج والثر المترت عليج



توافر الموار البشرية والما ية الالزمة للتص



البيئات والواليات القانونية وال يا اتية



نقاط القوة والضعف في الوكاالت المعنية باال تجابة للطوارئ وبإ ارتها



النظ االجتماعية ووكاالت الص مات الصحية
رجة الق رة عل الصمو ل ت الف ار و ا
عوام مصرت ت ه في تفر ك حالة.



لج

ويصتلف نطاق منشطة اا ارة الالزمة و ر التعاون المطلو مح الشركاء في اال تجابة باصتالف ال ياق.

 1-5االعتبارات الهامة المتعلتة بالت طيط والتشغيل
ثمىىة نقىىاط فش ى معروفىىة ف ىىي إ ارة الط ىوارئ؛ ولكىىن يمكىىن تقليله ىىا إل ى م ن ى ح ى م ىىن صىىال إذكىىاء الىىوعي والتصط ىىيط
ّ
وايالء االهتما لعمليات اا ارة.
المنا
ويمكن من ي

ع الوضوح فيما يتعلق بال لطة والم ولية إل اتصاذ اررات معيبة مو متنصرة.

ويمكىىن من تت ىىب معطىىا االتصىىاالت التقنيىىة اص ى المنظمىىة المعنيىىة باال ىىتجابة فىىي اتصىىاذ ى اررات متىىنصرة واج ىراءات
ابقة لوانها ومن بينها ع الق رة عل تكوين صورة تشغيلية مشتركة مو تكوين وعي ظرفي مشتر .
نقا التن يق بين الشركاء إلى عى الكفىاءة فىي ا ىتص ا المىوار وحى ول از واجيىة فىي الجهىو يمكىن تجنبهىا
وي
و /مو ظهور ثغرات تجع اال تجابة ون الم توت المث .
غيا مو وء ا تص ا الموار المتصصصة مو إمكانات اال تجابة  -ومىن ذلى مىثال وجىو نقىا فىي
ويمكن من ي
الموظفين المصتصىين بمواجهىة االحتياجىات المفاجئىة  -إلى تحقيىق حصىائ ىيئة .فغالبىا مىا تتطلى الطىوارئ الصىحية
العموميىىة نشىىر مع ى ا كبي ىرة مىىن العىىاملين المتصصصىىين وا ىىتص ا كميىىات كبي ىرة مىىن الم ىوا والحصىىو عل ى بعىىض
الموار العلمية والتقنية الشحيحة.
ويمك ىىن من يت ىىب غي ىىا القى ى رات مو اامكان ىىات و ىىوء ا ىىتص ا المى ىوار و ىىوء إ ارة العال ىىات م ىىح و ىىائ ااع ىىال
وفرا التواص مح الجمهور في ع فعالية حصائ الصحة العمومية.
انظ ىىر الش ىىك  2لالط ىىالإل على ى بع ىىض المب ىىا ئ الهام ىىة لى ى ع عملي ىىة التصط ىىيط عنى ى إنش ىىاء مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ
وتشغيلج.
وتتىىنلف إ ارة الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة مىىن مجموعىىة مىىن النشىىطة تت ىراوح بىىين اال ىىتجابة المباش ىرة عل ى الم ىىتوت
المحلىىي مو المي ى اني والتن ىىيق الرفيىىح الم ىىتوت بشىىنن اللوجي ىىتيات وال يا ىىات مىىن جان ى الحكومىىة الوطنيىىة مو وكالىىة
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ولية .وهذ الفروق في التركيز تميز بين العمليات التكتيكية والعمليىات اال ىتراتيجية مىن مجى حمايىة الصىحة وال ىالمة
العموميىىة؛ وصىيانة الص ى مات ال ا ىىية مو ا ىىتعا تها؛ وتىىوفير صى مات ااغاثىىة الطارئىة؛ والتصفيىىف مىىن وطىىنة المصىىاطر
المرتبطىىة بالح ى ل .ومثنىىاء الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة يج ى تعزيىىز وظىىائف الصىىحة العموميىىة الروتينيىىة بننشىىطة إ ارة
الطوارئ ولي ا تب الها بها.
الشكل  :2مبادئ إدارة الحوادث


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



وضااع هياكاال إدارة معياريااة أو قابلااة للتحجاايم أو قابلااة للتعااديل يمكىىن تو ىىيعها مو تقليصىىها
تحجيمها) بالق ر الذ يتيا لها التعام مح م ّ تغيرات في نطاق و ياق حالة الطوارئ



رسم طوط واضحة للمسااءلة بحيىل ت ىر على جميىح العىاملين فىي وحى ات العمى اعى ة
تقض ىىي بى ى ّنال يزيى ى عى ى ال ىىذين يعمل ىىون تح ىىت ااشى ىراف المباش ىىر لمش ىىرف واحى ى ع ىىن ىىبعة
مشصاا حت وان كانوا يعملون ضمن مصفوفة مفر ة عاملة اص مركز عمليات الطوارئ










دعم إشراك العدياد مان الوالياات التضاائية والتطاعاات والمنظماات فىي صىنح وتنفيىذ القى اررات
المشتركة بشنن إ ارة الحوا ل اا ارة الموح ة)

تحديااد أدوار ومسااؤوليات واضااحة للمىىوظفين تتوافىىق مىىح كفىىاءاته الثابتىىة وتعزيزهىىا ب ى ورات
ت ريبية مح ة حو وظائف المركز وعملياتج

التحديااد الواضااص للصااالحيات وعتبااات ال طاار واإلج اراءات الالزمىىة لتفعي ى عمليىىات الطىوارئ
وتصعي ها وايقافها
وضاااع سياساااات واجاااراءات واضاااحة لتي ىىير التواص ى بىىين م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ ال وليىىة
والوطنية و ون الوطنية والمحلية مو بين الجهات المعنية بإ ارة الحوا ل
إنشاء مصطلحات ووظائف وتكنولوجيات مشتركة فىي جميىح م ىتويات هيكى اال ىتجابة مىن
مج ع إمكانية التشغي البيني

تعزيز التدرة على االندماج أو المشاركة مع الوكاالت الشريكة وصاحبة المصلحة بماا فيهاا
الوكاالت الدولية الشريكة من صال اا ارة المشتركة الموح ة) مو االتصا النشط.

بناااء قاادرات كافيااة إلدارة فاار التواصاال مااع الجمهااور ،مىىن صىىال و ىىائ ااعىىال التقلي يىىة
واالجتماعيىىة مىىثال وبطىىرق منا ىىبة ثقافيىىا ابغيىىة ع ى التبلي ى الفعىىا عىىن المصىىاطر والتعبئىىة
االجتماعية والمشاركة المجتمعية.

 2-5عناصر برنامج إدارة الطوارئ
يتكون م ّ برنامج شام ا ارة الطوارئ من صم ة عناصر معروفة عموما هيم
 -1تتيااايم الم ااااطر يش ىىم تح يى ى الصط ىىار وتقي ىىي جوانى ى الض ىىعف مو الته يى ى ات وتقى ى ير المص ىىاطر
وترص الته ي ات المحتملة مو الناشئة ورص ها.
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مىىن وطنته ىا تنطىىو عل ى معالجىىة المصىىاطر المتعى مىرف عليهىىا به ى ف
مىىن مثرهىىا .و ى يشىىم ذلى اكتشىاف المىراض والو ايىىة مىىن فاشىىيات
فئات كانية مح ة وضمان ىالمة الغذيىة والميىا وتقى ي بىرامج
والتعبئة االجتماعية.

-2

الوقايااة ماان الم اااطر والت فيااف
الو ايىىة منهىىا مو اتصىىاذ تى ابير للحى
تل المراض ومكافحتها وتطعي
حماية البيئة والتثقيف المجتمعي

-3

البنى التحتيىة وصىيانتها واالحتفىاظ
التأهب يتضمن تقيي الق رات واامكانات ووضح الصطىط وانشىاء ا
بالمصزونىىات وتصىىمي ااج ىراءات وتنفيىىذها وت ى ري المىىوظفين .ويشىىم التنه ى ميضىىا بنىىاء الق ى رات
التقنية والتصطيط والت ري وتنفيذ التمارين.

-4

االساااتجابة تشىىم ا ىىتص ا مى ىوار التنه ى واجى ىراء النش ىىطة الالزمىىة لمواجه ىىة الحى ى ل وا ارة الحىى ل
بصىىورة ا ىىتبا ية .و ى تض ى منشىىطة اال ىىتجابة ميضىىا تقيىىي الوضىىح وتعبئىىة الم ىوار الصاصىىة ب ىالعال
والو اية وتعزيز الترص وا تفاء مثر المصالطين والت ص والرص في مجا الصحة البيئية.

-5

البن ى التحتيىىة والم ىوار التىىي تعرضىىت للضىىرر وا ىىتعا ة منشىىطة الترص ى والرصى
التعااافي هىىو ا ىىتعا ة ا
البنى ى ى التحتي ى ىىة المجتمعيى ىىة و ىى ى رة
الروتين ى ىىي واع ى ىىا ة تش ى ىىغي الم ارف ى ىىق الص ى ىىحية المرصص ى ىىة وا ى ىىتعا ة ا
المجتمعىات المحليىىة على الصىىمو وتقيىىي حصىىائ اال ىىتجابة واجىراء ا ىىتعراض الحىىق وتنفيىىذ صطىىة
عم للتصفيف من وطنة المصاطر ولتح ين عمليات اال تجابة في الم تقب .

ولكي يت ّن اال تجابة للطوارئ الصحية العمومية ينبغي من ت ع عمليات وهياك اا ارة الجوان
 الثقة والكفاءة في اتصاذ الق اررات وتنفيذ العمليات

التاليةم

 معالجة البيانات والمعلومات بطرق موثو ة و ريعة وتحويلها إل صطط عم
 النشر ال ريح للموار
 تحقيق الفعالية في توفير الموار البشرية والمالية وفعالية الم اءلة
تلع ى هىىذ الق ى رات و ار محوريىىا فىىي فعاليىىة مركىىز عملي ىىات الط ىوارئ ومىىن و ىىائ بنائهىىا وص ىيانتها اصتيىىار وت ى ري
موظفين ذو راية عالية وكذل التن يق مح القطاعىات الصىرت ذات الصىلة مثى الصى مات البيطريىة لعىال المىراض
الحيوانية المنشن).
ويع تطبيق نموذ مو إطار تنظيمي مشىتر على جميىح م ىتويات الجهىات الم ى ولة عىن إ ارة الطىوارئ اصى الواليىة
ا
القضىىائية الواح ى ة ب ى ءا مىىن الحكومىىة الوطنيىىة وص ىوال إلى مق ى مي ص ى مات اال ىىتجابة للطىوارئ فىىي الصطىىوط الماميىىة
مم ار مفي ا للغاية .وفي منحاء كثيرة من العال صار تطبيىق نظىا إ ارة الحىوا ل  )IMSمىن الممار ىات المعتىا ة وهىو
النموذ الذ يقو عليج هذا ااطار.

 3-5نظام إدارة الحوادث ()IMS
اي َع نظا إ ارة الحوا ل نموذجا تنظيميا مشتركا ينطبق عل جميح الصطىار وحىاالت الطىوارئ .وتلعى م اركىز عمليىات
الط ىوارئ و ار حيويىىا فىىي نظىىا إ ارة الح ىوا ل وذل ى لكونهىىا م اركىىز اتصىىا لتن ىىيق المعلومىىات والم ىوار الالزمىىة ل ى ع
منشطة إ ارة الحوا ل .وعا ة ما تانشن صم وظائف اص نظا إ ارة الحوا ل هيم
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-1

اا ارة

-2

التصطيط
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-3

العمليات

-4

اللوجي تيات

-5

الش ون المالية واا ارية انظر الشك .)3

وتاعتبر وظيفة اا ارة وظيفة تنفيذية وا تراتيجية وتشىغيلية و يا يىة وتن ىيقية تتضىمن اتصىاذ القى اررات وتن ىيق التبليى عىن
المصاطر.
الشك 3م نموذج نظام إدارة الحوادث

اإلدارة
قـســم
الشؤون المالية
واإلدارية

قـســم
اللوجيستيات

قسـم التخطيط

قسـم العمليات

ممىىا ى التصطىىيط فهىىو م ى و عىىن تقيىىي الوضىىح مىىن صىىال جمىىح المعلومىىات وتحليلهىىا) وتقيىىي الصيىىارات الممكنىىة
للتعام معج وتتبح الموار .
ويتعام

العمليات مح ع اال تعما التكتيكي للموار .

ويصتا

اللوجي تيات بالحصو عل الموار ونشرها.

ويضطلح

الش ون المالية واا ارية بم ولية تتبح اانفاق واجراء الم فوعات وتوفير الص مات اا ارية.

ويت ى هىىذا النمىىوذ مىىن نظىىا إ ارة الح ىوا ل ذ الوظىىائف الصم ى بننىىج مىىرن ويمكىىن تكييف ىج مىىح الح ى ال والوكىىاالت
والواليات القضائية الفر ية واء مكانت محلية مو إ ليمية مو وطنية وفقا لالحتياجات والموار المتاحة.

4-5

طط االستجابة ألحداث أو أ طار محددة وادارتها

يتمث مفض وضىح فىي من تقىو الصطىط المتعلقىة بنحى ال مو مصطىار محى ة على نهىج شىام لجميىح الصطىار بحيىل
تعترف الصطط بالقوا المشتركة بين عمليات اال ىتجابة لينىواإل المصتلفىة مىن الطىوارئ وفىي الو ىت نف ىج بىالفروق فىي
متطلبات اال تجابة الصاصة بكى ىياق .فعلى ىبي المثىا م تتطلى بعىض الطىوارئ الصىحية العموميىة النشىر ال ىريح
لمعى ات الحمايىىة الشصصىىية  )PPEالصاصىىة بالم ىىتجيبين مو الم تحضىرات الصىىي النية الالزمىىة للعىىال والو ايىىةْ .بيى
الممىرض المحى الىذ ت ىمب فىي
من تح ي نوإل المع ات والم تحضرات الصي النية يعتم عل نوإل ِّ
ّ
الملول مو العام ا
ح ول الطارئة.
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وغالبا ما تق الصطط المتعلقة بنح ال مو مصطار مح ة تفاصي عىن بعىض العمليىات والمىوار المطلوبىة ومنهىا على
بي المثا ما يليم



عتبىىات الصطىىر مو الح ى ول التىىي ت ى
الح ال واال تجابات)



القى رات التقنيىىة والعلميىىة التىىي ينبغىىي اال ىىتفا ة منهىىا فىىي اال ىىتجابة كىىالمصتبرات والصب ىراء المعنيىىين بموضىىوعات
العم )




متطلبات جمح البيانات ومعالجتها








إل ى إص ى ار إنىىذارات مو تصىىعي م ىىتويات اال ىىتجابة للط ىوارئ تصىىنيف

نش ىىر الر ىىائ بش ىىنن التبليى ى ع ىىن المص ىىاطر وتح ىىذير الجمه ىىور واشى ى ار المجتمع ىىات المحلي ىىة وتعزي ىىز عملي ىىات
التواص بين الوكاالت
عمليات الموافقة عل الق اررات
الم ائ القانونية والصال ية
الح ا يات الثقافية
عمليات الحصو عل الموا ونشرها
الشركاء الرئي يون الواج

إشراكه

إجراءات التشغي الصاصة ولي ت الموح ة).

المع ى م ة وال امجربىىة ىىلفا جىىزءا حيوي ىا مىىن الصطىىة المتعلقىىة
تشىىك ر ىىائ التبلي ى عىىن المصىىاطر والزمىىات وصطىىط توزيعهىىا ا
ىل على تعىاون الجمىاهير الرئي ىية الم ىته َ فة
بنصطار مح ة ويج من تكون مت قة مح القطاعىات الصىرت .وهىي تح ّ
وتعبئة عامة الجمهور للمشاركة في التصفيف من وطنة الح ل.
ولالنتقا من اال تجابة التفاعلية إل اا ارة والت وية اال تبا ية للوضح يج تطبيق نظىا اا ارة بالهى اف مىن مجى
تحقيق اله اف ضمن مطر زمنية مح و ة .ويتضمن نظا اا ارة بالهى اف مربىح صطىوات تطمبىق بطريقىة وريىة انظىر
الشك )4م
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-1

وضىىح مه ى اف مح ى ة يمكىىن يا ىها مو مالحظتهىىا ويمكىىن تحقيقهىىا بوا عيىىة فىىي ح ى و الم ىوار المتاحىىة
وضمن إطار زمني مح وذل ضمن ياق والية الوكالة المعنية و يا اتها

-2

اصتيار ا تراتيجية منا بة ا تنا ا إل تقيي للصيارات التي يمكن من صاللها تحقيق اله اف

-3

الحص ىىو على ى المى ىوار وتن ىىيق ا ىىتص امهام تح يى ى التكتيك ىىات م النش ىىطة) المنا ىىبة لال ىىتراتيجية
المصتارة وتصصيا الموار المنا بة

-4

رص ى وتقيىىي حصىىائ الت ى صالت مىىن مج ى إعىىا ة ب ى ء هىىذ ال ى ورة مو تح ي ى الثغ ىرات والقيىىو مو تحقيىىق
ه ف ت وية الوضح.
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الشك 4م اإلدارة االستباقية للوضع
وضح اله اف

تقيي الحصائ

اصتيار اال تراتيجية

تصصيا الموار

 -6تنفيذ مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
يق هذا الجزء من الوثيقة إرشا ات انشاء مركز عمليات الطوارئ الصحية العموميىة ويوضىا بعىض الجوانى
التي ينبغي النظر فيها وهيم
-1

وضح اله اف

-2

شرح وظائف ك فريق وظيفي

-3

تح ي الهيك

-4

وصف ال وار والمها المح ة لك مجا وظيفي.

الهامىة

 1-6أهداف مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
يج من تكون مهى اف م ّ مركىز مىن م اركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة ىواء مكىان وكالىة معنيىة باال ىتجابة
للطوارئ الصحية مو بن ّ نوإل آصر من اال تجابات) متوافقة مح الغىرض منىج .وينبغىي النظىر فىي كى مىن تكىاليف إ ارة
الح ل والحصائ الناتجة عنج عن وضح اله اف .و تشم اله اف ما يليم
بشىىنن الح ى ل المح ى با ىىتص ا مفض ى مىىا هىىو متىىاح مىىن معلومىىات



اتصىىاذ ى اررات تشىىغيلية فىىي الو ىىت المنا ى
و يا ات ومشورة تقنية وصطط





التواص والتن يق مح الشركاء في اال تجابة
جمح البيانات والمعلومات المتعلقة بالح ل ومضاهاتها وتحليلها وعرضها وا تص امها
الحصو عل الموار ونشرها بما في ذل
جميح وظائف المركز

رات مواجهة االحتياجات المفاجئة والصى مات والمىوا الالزمىة لى ع
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إع ا ا ب التواصى مىح الجمهىور والتن ىيق مىح الشىركاء فىي اال ىتجابة مىن مجى إذكىاء وعىي الجمهىور والتوعيىة
والتعبئة االجتماعية



رص االلتزامات المالية وتوفير الص مات اا ارية للمركز.

 2-6وظائف مركز الطوارئ الصحية العمومية األساسية
المرك ىىز وظائف ىىج بتوجي ىىج م ىىن فري ىىق ال يا ىىات انظ ىىر  )1-1-4وفق ىىا ل ىىي وار والم ى ى وليات الى ىوار ة ف ىىي صط ىىة
يى ى
اال ىىتجابة للط ىوارئ ونظىىا إ ارة الح ىوا ل .وينبغىىي إنشىىاء هيك ى تشىىغيلي لتوضىىيا وظىىائف المركىىز ال ا ىىية؛ وتحقيقىىا
لتنمى ى وتنظ ىىي العملي ىىات المتعلق ىىة باال ىىتجابة للطى ىوارئ الص ىىحية
له ىىذ الغاي ىىة يى ىوفر نظ ىىا إ ارة الحى ىوا ل طريق ىىة مفيى ى ة ّ
العموميى ىة وا ارته ىىا .وع ىىا ة م ىىا يتض ىىمن النظ ىىا صمى ى وظ ىىائف م ا ىىية ويت ى ى بالمرون ىىة الكافي ىىة للتكي ىىف مىىح مصتل ىىف
الح ال والوكاالت والواليات القضائية.
وتتمث هذ الوظائف ال ا ية الصم

فيما يليم

-1

اإلدارة  -م ى ولة عىىن التعامى ى الشىىام مىىح الحى ىوا ل مو الح ى ال بم ىىا فىىي ذل ى تن ىىيق التبلي ى عىىن
المصاطر واالتصا بالوكاالت الصرت)

-2

العمليات  -فىي الم ىتوت الميى اني تتضىمن هىذ الوظيفىة اال ىتجابة المباشىرة للحىوا ل مو الحى ل؛ ممىا
في الم تويات العليا فهي تشم التن يق وتوفير اارشا ات التقنية

-3

الت طااايط  -جمىىح البيانىىات وتحليلهىىا وتصطىىيط ااج ىراءات المقتىىرح اتصاذهىىا ف ىي الم ىىتقب بنىىاء عل ى
الم ار المحتم للحوا ل والموار المتاحة لال تجابة

-4

اللوجيسااتيات – تشىىم هىىذ الوظيفىىة الحصىىو عل ى الم ىوار الما يىىة الالزمىىة لال ىىتجابة للح ى ل وتتبىىح
تل ى الم ىوار وتصزينهىىا وتنظيمهىىا والحف ىاظ عليهىىا والىىتصلا منهىىا .وهىىي تتضىىمن ميضىىا تىىوفير الص ى مات
ل ع اال تجابة مث توفير الص مات الصحية للم تجيبين

-5

الشااؤون الماليااة واإلداريااة  -إ ارة الت ى فقات النق يىىة؛ وتتب ىح تكىىاليف الم ىوار الما يىىة والبش ىرية؛ واع ى ا
الميزانية ورص ها؛ واع ا ال جالت اا ارية وحفظها.

ويمكن تفعي هذ الوظائف مو إيقاف تفعيلها ح

ما يقتضيج تطور الح ل.

 3-6الهيكل التشغيلي لمركز الطوارئ الصحية العمومية
يقو الهيك التشغيلي لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية عل نظا إ ارة الحوا ل ومجاالتىج الوظيفيىة الصم ىة.
وينبغي من تكىون هىذ المجىاالت البيىة و ابلىة للتحجىي وللبنىاء عليهىا ولتكييفهىا مىح منىواإل معينىة مىن الطىوارئ بى ءا مىن
المصصصىين لكى وظيفىة وكىذل مى ت
الم توت التكتيكي وحتى الم ىتوت اال ىتراتيجي .ويصتلىف مقى ار الو ىت والجهى
م
الحاجة إل الحصو عل م اع ة صارجية ل ّ وظيفة منها باصتالف حج الطارئة و يا ها ونوعها.
وكثيى ى ار م ىىا تقتض ىىي اال ىىتجابة للطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة تنفي ىىذ وظ ىىائف محى ى ة ف ىىي مج ىىا الص ىىحة العمومي ىىة مثى ى
ت صالت وص مات الو اية والعال المتعلقة بالصحة العمومية فضال عن اارشا ات التقنية .ويمكن إنشىاء فىرإل منفصى
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لوظيفىىة الصىىحة العموميىىة وا ارجىىج تحىىت ى العمليىىات مو التصطىىيط مو إلحا ىىج بمىىوظفي اا ارة .ويعتمى تح يى المو ىىح
الم صالت العلمية والتقنية.
المصصا عل محور التركيز و ا
ويمك ىىن من تقى ى وظيف ىىة الص ىىحة العمومي ىىة المش ىىورة التقني ىىة بش ىىنن المص ىىاطر والتى ى صالت الج يى ى ة مو البحى ىول المتعلق ىىة
تعب ى ىر الح ى ى و الوظيفيى ىىة .وبالمث ى ى يمكى ىىن محيانى ىىا مى ىىج مج ى ىزاء مى ىىن وظيفى ىىة الش ى ى ون الماليى ىىة واا اريى ىىة
بالح ى ى ل و ى ى ْ
اللوجي تيات.
كالمشتريات) في
وتا ار معظ الطوارئ مو الحوا ل الصغيرة الحج فىي مكىان و وعهىا بوا ىطة الشىصا المعىمين الم ى و مى ير مو ائى
الحوا ل) .و ينش هذا الشصا مركز يىا ة على الم ىتوت الميى اني .وغالبىا مىا تكىون النشىطة والقى اررات التىي تاتصىذ
عل الم توت المي اني متعلقة باا ارة المباشرة للموار البشرية والما ية من مج معالجة الوضح؛ وعىا ة مىا ايطلَىق على
ىز لعمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة
من مركىىز القيىىا ة لىىي مركى ا
هىىذا المىىر الم ىىتوت التكتيكىىي  .وعل ى الىىرغ مىىن ّ
مركىز عمليىات الطىوارئ وينبغىي من يتبىح نمىوذ مركىز عمليىات الطىوارئ
بالمعن ال يق للكلمة إال منج جزء من نظىا ا
م
ذ الوظىىائف الصم ى  .وفىىي مث ى هىىذا ال ىىيناريو غالبىىا مىىا تانفىىذ الوظىىائف الصم ى جميعهىىا فىىي مو ىىح الح ى ل بوا ىىطة
شصا واح مو بوا طة فريق صغير مكون من ع لي من الشصاا .وفي الحالىة الصيىرة يجى من يقىو الفريىق
الشصا الكفن مو الكبر نا مو الكثر صبرة مو الشصا الذ يصو لج القانون لطة القيا ة.
وفىىي الط ىوارئ الكبىىر حجمىىا ى يحتىىا الم ىىتجيبون المي ى انيون إل ى المزي ى مىىن الم ىوار والتن ىىيق واارشىىا مو التوجيىىج
بشنن ال يا ات من مج ع منشىطة اال ىتجابة التىي يضىطلعون بهىا .ويمكىن تفعيى مركىز لعمليىات الطىوارئ الصىحية
العمومي ىىة م ىىت مو ائى ى ف ىىي المو ىىح لت ىىوفير الى ى ع ال ىىالز لتنفي ىىذ وظ ىىائف اا ارة والتصط ىىيط والعملي ىىات واللوجي ىىتيات
والشى ون الماليىة واا اريىة .ويىوفر هىىذا المركىز الى ع التشىغيلي واارشىا ات بشىىنن ال يا ىات واارشىا ات التقنيىة لم اركىىز
القيىىا ة الموجىىو ة فىىي المو ىىح .ويتىىول المركىىز ميضىىا تن ىىيق وت ىريح طلبىىات الحصىىو على المىوار المق م مىىة مىىن الموا ىىح
المضىطلَح بهىا صىار المو ىح بمىا
المي انية؛ واجراء التصطيط اال تراتيجي مثناء الح ال الطويلىة المى ؛ وا ارة النشىطة ا
فيهىىا إش ى ار الجهىىات الشىىريكة الرئي ىىية فىىي عمليىىات صىىنح الق ىرار .وعىىا ة مىىا ايطلَىىق عل ى هىىذا الم ىىتوت ا ى الم ىىتوت
التشغيلي .
وفىىي الطىوارئ الكبيىرة التىىي تى ثر على طاعىىات متعى ة يجىىر ربىىط هىىذا المركىىز بمركىىز عمليىىات الطىوارئ الىوطني فىىي
إطىىار المنظمىىة الوطنيىىة ا ارة الكىوارل  )NDMAومنظمىىة إ ارة الكىوارل  )DMAالمحليىىة الموجىىو ة فىىي المو ىىح .وفىىي
بعض الحاالت يمكن لمركز عمليات الطوارئ الموجو في المو ح من يص ع ة طاعات.

 4-6األدوار والمهام المرتبطة باألقسام الوظيفية
 1-4-6موظفو اإلدارة
يضطلح موظفو اا ارة بالم وليات التاليةم






التشغي الشام لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
تح ي كيفية تن يق منشطة اال تجابة والشركاء في اال تجابة
االتصىىا بالوكىىاالت الم ى ة
ىاع ة م التىىي تق ى موار هىىا التكتيكيىىة الذاتيىىة) والوكىىاالت المتعاونىىة التىىي تق ى ال ى ع
الصارجي)
التواص مح الجمهور
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تنمين المة الم تجيبين
رفح تقارير الحالة إل القيا ة التنظيمية العليا والحصو عل توجيهات من القيا ة العليا
تعبئة الموار .

وعن ى إ ارة الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة المعقم ى ة يج ى
جميح الشركاء .وتحقيقا لهذ الغاية يج من يعزز







من يكىىون هنىىا ات ىىاق وا ىىتم اررية فىىي العم ى والجه ى مىىن جان ى
اا ارة الجوان التاليةم

فه مها الوكاالت المشاركة ووالياتها و راتها وامكاناتها
فه العوام ال يا ية للح ل من مج تكوين صورة تشغيلية مشتركة
إنشاء يا ات مشتركة للحصائ
وضح ر ية ومه اف ومغراض مشتركة
تن يق ااجراءات.

وال وار ال ا ية لموظفي اا ارة تشم تل الصاصة بم ير الحوا ل وم ير المرفق الصاا بمركىز عمليىات الطىوارئ
الصحية العمومية وم و التواص مح الجمهور .وفيما يلي تفاصي هذ ال وارم

مدير الحوادث
تعىىيِّن الوكالىىة الم ى ولة مى ي ار للحىوا ل وي ىىم محيانىىا المن ِّ ىق مو الىرئي ) ليكىىون م ى وال عىىن ى اا ارة .ويمكىىن من
تر ى الوكىاالت المتعاونىىة م ى وال للتواصى مىىح الجمهىىور ومى ي ار للمصىىاطر وم ى وال لل ىىالمة وم ى ولي اتصىىا ليقى موا
ال ع المباشر لم ير الحوا ل .مما عل الم توت المي اني فغالبا ما ي م الشصا الم و عىن وظيفىة اا ارة ائى
الحوا ل .

مدير مرفر مركز عمليات الطوارئ
تعىىيِّن الوكالىىة الم ى ولة ميضىىا مى ي ار لمرفىىق مركىىز عمليىىات الطىوارئ ويصتلىىف عىىن مى ير الحىوا ل) .ومى ير المرفىىق هىىو
من جميح الوظىائف وال اىنظ والجهىزة
الم و عن تشغي مركز عمليات الطوارئ والحفاظ عليج ويشم ذل التنك من ّ
من المىىوظفين المعمينىىين يحصىىلون
والبرمجيىات وم وات عى المىىوظفين امصىانة جيى ا ويمكىىن تشىغيلها عنى الحاجىىة إليهىا و ّ
عل ى الت ى ري المنا ى لتعزيىىز فعىىاليته  .واذا كىىان المرفىىق كبي ى ار ولىىج مقىىر ائ ى عىىا ة مىىا يتىىول فريىىق مىىن المىىوظفين
ونظى المعلومىات الجغرافيىة المكانيىة
التقنيين العم مح م ير المرفق مىن مجى إ ارة و عى انظى المعلومىات واالتصىاالت ا
 )GISوالم ائ المنية.

مسؤول التواصل مع الجمهور
يلع التواص مح الجمهور و ار حا ما في إ ارة الطوارئ الصحية العمومية .ويضطلح م ى و التواصى مىح الجمهىور
بالم وليات التاليةم
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ا تح ال منتجات التواص .

 2-4-6قسم الت طيط
يضطلح







التصطيط بالم وليات التاليةم

تجميح البيانات ومعالجتها
إنشاء المعلومات التشغيلية وتبليغها
التنب بالتطور المحتم ليح ال
وضح اله اف واال تراتيجيات وصطط العم
تح ي الصبرات التقنية المطلوبة.

وعل الم توت المي اني ايعن جزء كبير من وظيفة التصطيط بتصصيا الموار البشرية والما يىة المتاحىة ابغيىة تحقيىق
مكبر تنثير ممكن .مما في مركز عمليات الطوارئ الذ يق ال ع من صىار المو ىح فغالبىا مىا تاعنى منشىطة التصطىيط
تحصى عليهىا
بم ائ مصتلفة مث ر مصطط لق رات وم تويات م اء جميح الموار الصحية وا نا المها للمىوار الم م
ح يثا ونشرها من مج احتواء الح ل.
ى التصطىىيط مو ى العمليىىات وذل ى مىىن مج ى
ويمكىىن إ ىىنا م ى ولية تحلي ى البيانىىات مثنىىاء التحري ىات الوبائيىىة إل ى
وضح مه اف تشغيلية للم تجيبين وتعزيز الوعي بالظروف اص مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية.

 3-4-6قسم العمليات
مركىز عمليىات
العمليات الم ولية عن ا تص ا الموار من مج اال تجابة المباشرة للح ل .وعلى م ىتوت ا
يتول
الطى ىوارئ التى ىي تقى ى ال ى ع ف ىىي المو ىىح تتمثى ى م ى ى ولية ى ى العملي ىىات ف ىىي تن ىىيق جمي ىىح عملي ىىات اال ىىتجابة وتقى ى ي
اارشا ات التقنية الالزمة لتنفيذها وهو م و ميضىا عىن تنفيىذ صطىة ا ىتجابة ائمىة مو مرتجلىة مىن مجى عى عمليىة
ى العمليىات بتنفيىذ منشىطة اال ىتجابة المباشىرة منهىا على ىبي
اال تجابة المي انية .وعل الم توت الميى اني ايعنى
المثا م











التطعي
ا تفاء مثر المصالطين
الفرز
عال المرض  /المصابين /المتوفين ونقله
إزالة التلول عن الشصاا والمباني
إجراء عمليات ترص المراض وجمح البيانات الوبائية
البن التحتية الصحية التي تعرضت للضرر
إنشاء عيا ات الطوارئ و /مو ا تعا ة م اء ا
ائر الت صالت الصحية العمومية
تو يح نطاق التوعية المجتمعية من مج تعزيز الصحة وت بير الحاالت عالجيا.
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وتصتلف منشطة اال تجابة ح

نوإل الح ل وحجمج ومثر  -كما هو الحا بالن بة للهيك الفرعي لق

العمليات.

 4-4-6قسم اللوجيستيات
يضىىطلح ى اللوجي ىىتيات بم ى ولية الحصىىو على المىوار التكتيكيىىة والتشىىغيلية الالزمىىة لال ىىتجابة للحى ل وتتبىىح تلى
الموار وتصزينها وتنظيمها والحفاظ عليها والتصلا منها .و تشم تل الموار ما يليم










المرافق
الص ى مات مع ى ات االتصىىاالت والثىىال والص ى مات الصاصىىة بالغذيىىة والمىىن و ع ى الم ىىتجيبين ومىىا إل ى
ذل )
رص إم ا ات الغذية والميا
التصلا من النفايات الصلبة وال ائلة والنفايات الصطرة
موظفو ال ع في مجاالت مث تكنولوجيا المعلومات والعما الكتابية والنق البر )
المع ات مث الحوا ي

ومجهزة االتصا الال لكي والمركبات ومع ات الحماية الشصصية)

الموظفون المصتصون بمواجهة االحتياجات المفاجئة
ص مات النق والتصلا من النفايات نق المرض

ويمكن من يتول

الملوثة نق المتوفين وا ارة ش ونه ).
وت مير الموا
م

العمليات ميضا توفير هذ الص مات.

 5-4-6قسم الشؤون المالية واإلدارية
الش ون المالية واا ارية الم ولية عن جميح النشطة المالية والمها اا ارية والتي ى تشىم
يتول
المثا ال الحصر ما يليم









على

ىبي

إ ارة الت فقات النق ية
تتبح تكاليف الموار الما ية والبشرية
إع ا الميزانية ورص ها
إع ا ال جالت اا ارية وحفظها
إ ارة مطالبات التعويض
إع ا عقو الشراء

فح الحوافز والتنمينات.
الش ون المالية واا ارية حاض ار ومتاحا بصورة روتينية في مركز عمليات الطىوارئ مىن مجى
يج من يكون رئي
لحفَظىىة ال ىىجالت اا اريىىة .وبالن ىىبة لمىىوظفي الش ى ون الماليىىة
تي ىىير العمليىىات .وينبغىىي تىىوفير م ىىاحة اص ى المركىىز َ
صصا له مماكن صار مقر المركز.
واا ارية اآلصرين فيمكن من تا م
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 5-6المكونات األساسية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
إن تحقي ىىق الهى ى اف الرئي ىىية لمرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة وتنفي ىىذ وظائف ىىج ال ا ىىية يتطلب ىىان وج ىىو
ّ
المكونات ال ا ية التالية الشك )5م
الشكل  :5المكونات األساسية لمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية






الصطط وااجراءات
البن التحتية الما ية
ا

انظ المعلومات ومعايير البيانات
البن التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ا
الموار البشرية

وير وصف لك واح من هذ المكونات ال ا ية في ال ا التالية.

 1-5-6ال طط واإلجراءات
في إطار صطة اال تجابة للطوارئ الصاصىة بقطىاإل الصىحة تتمثى مهمىة المركىز فىي االنتقىا مىن اال ىتجابة التفاعليىة
من المركىىز يىىوفر مكانىىا
لطارئىىة صىىحية عموميىىة إل ى إ ارتهىىا بصىىورة ا ىىتبا ية ث ى فىىي النهايىىة إل ى ت ىىويتها .وفىىي حىىين ّ
إلى إنجىىاز
من تنفيىىذ نظىىا إ ارة الحىوا ل ومصتلىىف الصطىىط وااجىراءات المرتبطىىة بىىج هىىو الىىذ يى
ا ارة الحى ل إال ّ
المهمة.
ويعتم مركز عمليات الطوارئ في عملج عل ثالثة منواإل من الصططم
-1

صطة مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

-2

صطط اال تجابة لح ال مو مصطار مح ة وا ارتها

-3

صطط العم الصاصة بالحوا ل.

يتحم معضاء اللجنة التوجيهيىة الصاصىة بمركىز عمليىات الطىوارئ مو برنىامج إ ارة مصىاطر الطىوارئ الصىحية م ى ولية
العمى مىىح إ اراتهى ووكىىاالته مىىن مجى إعى ا وتقيىىي المجموعىىة الوليىىة مىىن صطىىط واجىراءات العمى الصاصىىة بىىالمركز.
و ب ح ول م ّ طارئة صحية عمومية يج من يضح ه الء العضاء صطة للمركز.

طة مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
توضا صطة مركز عمليات الطوارئ الصحية العموميىة هيكى ووظىائف واجىراءات تشىغي المركىز .وتشىك هىذ الصطىة
ال ى ى لي المرجعى ىىي الو لمى ىىوظفي المركى ىىز حيى ىىل تحتى ىىو عل ى ى اال ى ىىتمارات الالزمى ىىة وتوص ى ىيفات ال وار ومف ى ىاهي
العمليات واجراءات التشغي الموح ة.
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و تتضمن الصطة مالحىق صاصىة بمواضىيح محى ة وبىبعض الوظىائف التشىغيلية وكىذل صططىا ال ىتم اررية العمليىات
واجىراءات التشىغي الموحى ة .وت ىما الصطىىة التىي توضىح بى حى ول الطارئىىة الصىحية العموميىة بإعى ا وتنفيىذ صطىىة
عم بفعالية مكبر مثناء الحوا ل مو الح ل.
وتاص ى مم صطىىة مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة بحيىىل تجع ى إ ارة عمليىىات المركىىز م ىىنلة روتينيىىة ويمكىىن
التنبى ى به ىىا مم ىىا يت ىىيا لم ىىوظفي المرك ىىز من يرك ىىزوا على ى جوانى ى محى ى ة مو فريى ى ة م ىىن الطارئ ىىة ومن يرتجلى ىوا ح ى ى
ما يقتضيج ياق الح ل.

طط االستجابة ألحداث أو أ طار محددة وادارتها
ينبغي من ت تن صطط اال تجابة لح ال مو مصطار مح ة وا ارتها إل ائمة الته يى ات والصطىار ذات الولويىة التىي
تح ى ها عمليىىة تقيىىي الته ي ى ات .وينبغىىي من تضىىح هىىذ الصطىىط فىىي االعتبىىار الل ىوائا مو الواليىىات اا ليميىىة والوطنيىىة
والمحليىىة التىىي ى تنطبىىق عل ى ته ي ى ات مح ى ة .ويمكىىن إ ار هىىذ الصطىىط فىىي شىىك مالحىىق لصطىىة مركىىز عمليىىات
الطوارئ.

طط العمل ال اصة بالحوادث
صطىىط العمى
ا ىىتنا ا إلى تقيىىي لحجى ومثىىر الطارئىىة الصىىحية العموميىىة ولمى ت تىوافر المىوار والقى رات يمكىىن من تى
إل ا تجابة مكثر فعالية .وتوضا صطة العم المكتوبة مو الشفوية اله اف المح ة التىي يجى تحقيقهىا بالتعا ى مىن
ى التصطىىيط وهىىي تىىزو
مج ى بلىىوه اله ى اف الو ىىح ا ارة الح ى ل .وتار ى صطىىط العم ى الصاصىىة بىىالحوا ل اص ى
جميح الموظفين ااشرافيين في مركز عمليات الطوارئ بالتوجيهات الالزمة لتنفيذ ااجراءات الحالية والم تقبلية.
وتشىك صطىط العمى الصاصىة بىالحوا ل ميضىا ال ىا لتح يى الفتىرات التشىغيلية .وتعبىر الفتىرات التشىغيلية عىن الو ىىت
الالز لتحقيق اله اف المح ة في صطة العم وللتصطيط الم بق للموار المطلوبة .ويصتلىف طىو الفتىرات التشىغيلية
احتياجات ك ح ل بعينج وغالبا ما يتراوح بين بضح اعات و 24اعة.
ح

2-5-6

البنى التحتية المادية لمركز عمليات الطوارئ
ُ

يمكن من يتصذ المرفق الصاا بمركىز عمليىات الطىوارئ مقى ار لىج إمىا فىي مكىان مانشى لهىذا الغىرض مو فىي مكىان متعى
لكن المكان يج من يكىون منمونىا مىن الناحيىة الما يىة والبيئيىة و ىابال للوصىو إليىج و ىا ار على البقىاء فىي
الغراضّ .
حالة وجو ته ي مو ح ول كارثىة .ويجى من يكىون المركىز ىا ار على البقىاء ممىا الصطىار الكثىر احتمىاال من تحى ل
والتي ح ها تقيي للمصاطر ماع صصيصا لهذا الغرض.
وفي حالة ح ول العطا التكنولوجية وغيرها من العطا يج من تتوفر صيارات ب يلىة وينبغىي تجهيىز مو ىح مىا
احتياطي صشية من يصير المركز ال ا ي غير صىالا لال ىتص ا  .ويجى إعى ا صطىة ال ىتم اررية العمىا مو صطىة
ال تم اررية العمليات ووضعها موضح التطبيق.
ويج ى من يك ىىون المركىىز ف ىىي مو ىىح ي ىىه وصىىو الم ىىتص مين إليىىج ومن تت ىىوفر فيىىج مم ىىاكن كافيىىة لو ىىوف ال ىىيارات
ر كاف من المن ومن يكون مو عج عل مقربة معقولة من الوكاالت الرائ ة والشريكة المعمينة.
الصاصة وكذل
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المرفر
ينبغي من تكون م احة المركز كافية لموظفيج ويج من يحتو عل مماكن مشتركة مفتوحة وم احات مغلقىة منا ىبة
لالجتماعات والم تمرات التي تاجرت عن ابع ومنشطة المجموعات الصغيرة .ومن الضرور ميضا وجو ممىاكن صارجيىة
اجراء الجل ىات ااعالميىة والمقىابالت والمى تمرات الصىحفية وللتن ىيق مىح الشىركاء الصىارجيين .ويجى من يكىون حجى
المرفىىق كافيىىا ال ىىتيعا جميىىح وظائفىىج بق ى ر معقىىو مىىن ال ارحىىة .ويج ى من تتىىوفر فىىي المركىىز م ارفىىق إصىىحاح منا ىىبة
وا تراحات ومع ات اع ا الطعا للموظفين الذين تطو فترات عمله هنا في بعض الحيان.
وينبغي تق ي الم احة بحيل تتوفر مماكن لالجتماإل ومماكن عم ها ئة ن بيا.
من هنىىا مىىيال إل ى تشىىجيح المصططىىين عل ى
وغالبىىا مىىا تكىىون للتكلفىىة مهميىىة طاغيىىة فىىي معظ ى الواليىىات القضىىائية إال ّ
محاولة مواءمة التكاليف مح المتطلبات الهيكلية ولي العك .
وغالبىىا مىىا تكىىون م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ التىىي مانشىىئت صصيصىىا لهىىذا الغىىرض مكثىىر شىىيوعا عل ى الم ىىتوت اا ليمىىي
وم توت المقاطعات وم توت الحكومات الوطنية وتا تص في كثير من الحيان كنماكن لعق االجتماعات .ممىا م اركىز
عملي ىىات الطى ىوارئ الثنائي ىىة مو المتعى ى ة الغى ىراض فه ىىي الكث ىىر ش ىىيوعا حي ىىل تا ىىتص الم ىىاحة ع ىىا ة لغ ىىرض آص ىىر
من الم ىاحة
كالت ري ويجر تحويلها إل مركز لعمليات الطوارئ عن اللزو  .و ى يكىون هىذا المىر مفيى ا لنىج يعنىي ّ
من معى ى ات تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات
ىىتكون غالب ىىا ف ىىي المو ىىح نف ىىج ال ىىذ
ى اىيجلَ من ىىج الع يى ى م ىىن م ىىوظفي المرك ىىز و ّ
واالتص ىىاالت انظ ىىر الملح ىىق  )3غالب ىىا تا ىىتص وتاص ىىان بص ىىورة روتيني ىىة .وفيم ىىا يل ىىي االعتب ىىارات الرئي ىىية الواجى ى
مراعاتها عن التفكير في ا تص ا م احة تا تعم بصورة روتينية لغراض مصرتم



ينبغىي من يكىون ممكنىا إصىىالء الم ىاحة وتحويلهىا إلى مركىز لعمليىات الطىوارئ وبى ء تشىغي المركىىز فىي م ى مىىن
اعة وينبغي ت ري الموظفين عل هذا التحوي بصورة روتينية.



يج من يكىون المكىان منمونىا مو يجى من يكىون ممكنىا وضىح تى ابير ممنيىة منا ىبة فىي ااطىار الزمنىي المحى
لعملية تحويلج إل مركز عمليات طوارئ.



يج ى من يكىىون المكىىان /المرفىىق م ىىتوفيا للمتطلبىىات ال ا ىىية ل ى ع الق ى رة عل ى البقىىاء بع ى الك ىوارل والحصىىو
على ى االحتياج ىىات ال ا ىىية ويجى ى من يك ىىون ىىا ار على ى مواص ىىلة العملي ىىات مثن ىىاء الكى ىوارل الطبيعي ىىة بفضى ى
امتالكج ابنية وية ومص ار لميا الشر المنمونة ولمم ا ات الغذائية ومص ار للكهرباء في حاالت الطوارئ.



عل الرغ من از حا مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية إال منج يج من يوفر م احة كافية ال ىتيعا
مىىا يحتىىا إليىىج مىىن مىىوظفين ومع ى ات لتشىىغيلج .وفىىي معظ ى م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ يوج ى م ىزيج مىىن المىىاكن
ىر مىىن العم ى يجىىر فىىي المىىاكن المفتوحىىة .واله ى ف مىىن ضىىرورة وجىىو
ىنن جىىزءا كبيى ا
المفتوحىىة والمغلقىىة علمىىا بى ّ
م
بعض الم احات المغلقة هو توفير مماكن لالجتماعات والم تم ارت التي تاجرت عن ابع ومنشطة العم التىي تانفىذ
في مجموعات.

وفي كثير مىن الحيىان يتى ن م ىتوت معىايير الصىحة وال ىالمة بشى ة فىي م اركىز عمليىات الطىوارئ التىي ال تا ىتص إال
لن المرافق ال تا تعم إال لفترات زمنية صىيرة؛ ولكىن مىن المهى تطبيىق مبى م الشىك يتبىح الوظيفىة  .ففىي
نا ار وذل
ّ
من حج الح ال الطارئة وبالتالي متطلباتها مىن حيىل عى المىوظفين وم ىاحة المكىان
من الوظائف يا ية إال ّ
حين ّ
والتجهيزات التكنولوجية) كلها ممور غير معروفة ويج تق يرها مىن صىال تحليى المصىاطر الىذ ي ىبق إنشىاء المركىز
مىىن مج ى تح ي ى الح ى ال التىىي ايحتم ى مو ايى م
ىرجا من يكىىون لهىىا الثىىر الكبىىر ويتعىىين إ ارتهىىا مىىن صىىال مركىىز عمليىىات
الطوارئ.
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األمن
يتىىول مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة معالجىىة كميىىات كبي ىرة مىىن المعلومىىات وغالبىىا مىىا تكىىون معلومىىات
ح ا ىىة وتابىىل عل ى شاشىىات عىىرض مفتوحىىة .وكثي ى ار مىىا تعىىاني بيئىىة العم ى ميضىىا مىىن ضىىغوط وال تتحم ى ح ى ول م ّ
تشىىوي  .لىىذا ينبغىىي من تاعق ى الم ى تمرات ااعالميىىة وجل ىىات التصىىوير الفوتىىوغرافي صىىار المو ىىح مو فىىي و ىىت ينا ى
موظفي المركز وفي و ت تكون فيج المعلومات الح ا ة غير مرئية للغير.
ويج ى من تكىىون جميىىح الىىروابط االكترونيىىة مش ىفمرة ومحميىىة بكلمىىة ىىر وينبغىىي ميضىىا حمايىىة شىىبكات الحوا ىي
الته ي ات الصارجية بما فيها الهجمات عل الشبكات وحاالت االرتفاإل المفاج للتيار الكهربائي وانقطاعج.

مىىن

وينبغىىي اتصىىاذ ت ى ابير فىىي المو ىىح لضىىمان حمايىىة المرفىىق والم ىوار والمىىوظفين مىىن الصطىىار الروتينيىىة ومىىن م ّ هجىىو
ونظى حمايىة المحىيط الصىارجي و/
محتم  .و تشم هذ التى ابير ا ىتص ا انظى الم ار بىة بالى وائر التلفزيونيىة المغلقىة ا
مو انظى ى م ار ب ىىة الوص ىىو  /الى ى صو  .وللحف ىىاظ على ى مم ىىن بيان ىىات المرك ىىز وال ى اىنظ الت ىىي تعالجه ىىا وتصزنهى ىا فالبى ى م ىىن
اال تص ا الروتيني لج ران الحماية؛ والتشفير؛ وحماية كلمات المىرور؛ وا ىتص ا محى ل برمجيىات مكافحىة الفيرو ىات؛
وال ع االحتيىاطي للبيانىات و ى ر مىن الى ع االحتيىاطي ليجهىزة) مىن مجى ىرعة ا ىتعا ة الصى مات فىي حالىة حى ول
صرق ممني.

الدعم االحتياطي
ينبغىىي من يكىىون مركىىز عمليىىات الطىوارئ الصىىحية العموميىىة ىىا ار على الصىىمو ممىىا الصطىىار المحتمى حى وثها والتىىي
ح ى ى ها تحلي ى ى المصى ىىاطر ال ى ىىابق انشى ىىاء المركى ىىز .لى ىىذا فمى ىىن الضى ىىرور وجى ىىو صطى ىىط احتياطيى ىىة لمواجهى ىىة العطى ىىا
التكنولوجية التي تح ل اص المركز ومن الضرور ميضا وجو مو ح ب ي للمركىز ال ىتص امج فىي الحىاالت التىي
للظروف.
تجع المرفق المعمين غير صالا لال تعما مو غير منا
مركىىز
ووفقىىا لحج ى الط ىوارئ المطروحىىة ومثرهىىا ى يت ى ّىن ا ىىتص ا مو ىىح ب ى ي ال ي ىىتوفي جميىىح المتطلبىىات الصاصىىة ب ا
عمليات الطوارئ ويعتم عل نق بعض المع ات وكذل بعض الموظفين من المو ىح ال ا ىي وي ىم هىذا المو ىح
الب ى ي المو ىىح ال ى اف ) .وفيمىىا يصىىا الم اركىىز ال ائمىىة التىىي تا ىىتص با ىىتمرار مو بكث ىرة فينبغىىي من يكىىون لهىىا مو ىىح
ب ي يمكن تفعيلج بكام طا تج في غضون ائق وي م المو ح ال اصن ).
وينبغي من تكون جميح م اركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة ى مار ىت عمليىا وضىح صطىط ا ىتم اررية العمليىات
مو ا تم اررية العما لمواجهىة م ّ انقطاعىات ى تحى ل فىي العمليىات مو العمىا بمىا فىي ذلى وضىح صطىة لمحىال
الوظيفي من مج مواجهة م ّ فق ان متو ح مو غير متو ح للموظفين الرئي يين.

مركز عمليات الطوارئ االفتراضي
ينبغىىي النظىىر فىىي إنشىىاء مركىىز عمليىىات افت ارضىىي فىىي الحىىاالت التىىي تتطلى وجىىو ى ر مكبىىر مىىن المرونىىة التشىغيلية مو
ى رات احتياطيىىة ل ى ع المركىىز الحقيقىىي .إذ يمكىىن إنشىىاء مركىىز افت ارضىىي ليكىىون مكمىىال للمركىىز الحقيقىىي بحيىىل يعتم ى
عل شبكة من الحوا ي ومحطات العم االتصاالتية لربط موظفي المركز الموجو ين في مماكن متع ة بمكىان عمى
افتراضي مشتر .
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البنى ى التحتي ىىة لالتص ىىاالت وتكنولوجي ىىا المعلوم ىىات؛
وتش ىىم االعتب ىىارات الرئي ىىية لوج ىىو المرك ىىز االفت ارض ىىيم موثو ي ىىة ا
الضىىغوط فىىي ممىىاكن العم ى الصىىرت إل ى تشىىتيت انتبىىا المىىوظفين ع ىن المهمىىة الصاصىىة ب ىالمركز؛
واحتماليىىة من ت ى
وفق ان يمة التفاع وجها لوجج الذ يتميز بج م ّ مو ح ما مشتر .

3-5-6

البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ُ

البنى التحتيىة لتكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت  .)ICTوال
تعتم عمليات المركز اليومية عل مجموعة متنوعىة مىن ا
توج معىايير محى ة لتجهيىز المركىز بالمعى ات مو لتح يى ال اىنظ المطلىو تركيبهىا .وتعتمى المتطلبىات فىي هىذا الصى
ع لى عوامى ع يى ة منهىىا على ىىبي المثىىا ال الحصىىرم نىوإل الحىىا ل المتو ىىح مو منىواإل الحىوا ل المتو عىىة) والمو ىىح
الجغرافي وع الموظفين .وتتضمن الحلىو التكنولوجيىة الصاصىة بم اركىز عمليىات الطىوارئ انظى الجهىزة والبرمجيىات
واالتصاالت ال اصلية والصارجية وجميح جوان إ ارة المعلومات ومنها ما يليم



نظىىا مو شىىبكة اتصىىاالت تضى الع يى مىىن الصيىىارات التىىي تصتلىىف ح ى صيىىارات االتصىىا االكترونىىي المتاحىىة.
و اص ى ى مركى ىىز عمليى ىىات الط ى ىوارئ يحتى ىىا الموظفى ىىون إل ى ى حوا ى ىىي تعم ى ى بنظى ىىا محط ى ىات العم ى ى وموصى ىىولة
باانترنت وكذل إل هواتف نقّالة مو هواتف ثابتة.





يكون الصيار الوحي هو ا تص ا انظ االتصا الهاتفي الال لكي مو ال اتلي.
بالن بة ليماكن النائية
فىىي جميىىح م ىىتويات م اركىىز عمليىىات الطىوارئ تاعتبىىر إح ى ت القى رات الرئي ىىية الواجى توافرهىىا القى رة على إج ىراء
الم تمرات عن ابع والتي تشم في مح ن الحوا الم تمرات الفي يوية.
ي ىىاع وجىىو شاشىىات عىىرض كبي ىرة عل ى تق ى ي صىىورة بص ىرية لحالىىة الح ى ل وجوانب ىج ال ىىيا ية التىىي ت ى ثر عل ى
عملية صنح القرار .ومن الضرور ميضا توافر الق رة عل رصى و ىائ ااعىال التلفزيىون وااذاعىة ومىا إلى
ذل ) .ومن المفي توافر الق رة عل الت جي المرئي واعا ة تشغي الت جيالت.



بااضىىافة إل ى ذل ى يحتىىا مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة شىىننج شىىنن بىىا ي المكات ى إل ى جميىىح
الم ىىتلزمات المعت ىىا ة للمكاتى ى مثى ى م الحوا ىىي والطابع ىىات واآلالت النا ىىصة والما ىىحات الضىىوئية ومجهى ىزة
المعى م ة لغىرض
الفاك والصوا الصاصة با تضافة التطبيقىات وتصىزين البيانىات واللىواز المكتبيىة واال ىتمارات ا
توفير ان خ ور ية احتياطية تا تص في حالة العطا التكنولوجية.

وعل ى الىىرغ مىىن الفوائى ى المتنصىىلة للتكنولوجيىىات الت ىىي ت ى ع االتصىىاالت وتحليى ى البيانىىات وا ارة المعلومىىات الصاصىىة
من هذ التكنولوجيات تتطىور ب ىرعة و ى تتع مىرض ليعطىا  .وبنىاء
بالح ل والعرض البصر للمعلومات التشغيلية إال ّ
ىإن المعلومىات التىي تحويهىا هىذ ال اىنظ يجى من تان ىخ ن ىصا احتياطيىا روتينيىا للتصفيىف مىن الثىر المحتمى
عل ذلى ف ّ
لفق ى ان البيانىىات الىىذ ى ينىىتج عىىن العطىىا التكنولوجيىىة .ويج ى من تكىىون جميىىح المع ى ات مشىىمولة بضىىمان مو عق ى
صيانة.
يج من تكون التكنولوجيات الم تص مة في مركز عمليات الطوارئ متوافقة  -إل م ص ح ممكىن عمليىا  -مىح تلى
الم ىتص مة بصىورة روتينيىة فىي بقيىة منحىاء المرفىق وفىي الوكىاالت المضىيفة والشىريكة .وكلمىا تغيىرت احتياجىات المركىىز
بمرور الو ت وارتفح م توت رات المرفق من القى رات ال ا ىية إلى المتو ىطة ومىن المتو ىطة إلى ال امثلى كلمىا كىان
مفي ا  -في ظ التطورات التكنولوجية ال ريعة  -ا تشارة الصبراء بشنن عمليات شراء الجهىزة وكىذل الحصىو على
عى مىىن الصبىراء فىىي المو ىىح فيمىىا يصىىا تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت اصى المركىىز .ويتضىىمن الملحىىق  3ائمىىة
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مركىىز عمليىىات الط ىوارئ .وتن ى ر عناصىىر هىىذ القائمىىة تحىىت الفئىىات
البن ى التحتيىىة المطلىىو توفيرهىىا ل ا
إرشىىا ية للى اىنظ و ا
المثل .
التاليةم ال ا ية م المتطلبات ال نيا)؛ و العامة المتطلبات المعتا ة)؛ و ا
ويج ت ري موظفي المركز على ا ىتص ا م وات تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت وصىيانتها انظىر ميضىا الق ى 7
من هذ الوثيقةم الت ريبات والتمارين)

4-5-6

ُنظم ومعايير المعلومات

يتمث اله ف من إنشىاء نظىا معلومىات فعىا لمركىز عمليىات الطىوارئ فىي تح ىين تىوافر المعلومىات المتعلقىة بعمليىات
الطوارئ وامكانية الحصو عليها وجو تها و ة تو يتها وفائ تها من مج تنفيذ معما الصحة العمومية.
وينبغي من يكون هذا النظا الفعا للمعلومات اعما لجميح وظائف مركز عمليات الطوارئ و ا ار عل ما يليم





ضمان ممن البيانات وصصوصيتها و ريتها
للنظ
ضمان التشغي المتواص ا

اعتما معايير صاصة بالبيانات وتكنولوجيا المعلومات لضمان التشغي البيني لانظ المعلومىات الصاصىة بم اركىز
عمليات الطوارئ بحيل تتكام ب ال ة مح ائر انظ المعلومات الصحية الوطنية ذات الصلة.

ويج من يتكام نظىا معلومىات المركىز تكىامال ل ىا مىح ىائر انظى المعلومىات الصىحية الوطنيىة ذات الصىلة .وعنى
إنشىىاء نظىىا المعلومىىات مو تح ىىينج ينبغىىي اتبىىاإل النهىىو والمبىىا ئ وااجىراءات العامىىة لتعزيىىز انظى المعلومىىات الصىىحية
في البال .
ويتضمن نظا المعلومات الصاا بمركز عمليات الطوارئ تة عناصر هيم

30

-1
-2

البن التحتية)
الموار القيا ة وال يا ات والموار المالية والبشرية و ا
الم ش ى ىرات مث ى ى معى ى ى الم ارضى ىىة ومعى ى ى
وجاهزيتها والتغطية باللقاحات)

-3

مصىىا ر البيانىىات مث ى مجموعىىات البيانىىات التشىىغيلية المشىىتركة وبيانىىات الم ارفىىق الصىىحية والتقىىارير
الى ىوار ة مى ىن مفر ىىة اا ارة الص ىىحية ون الوطني ىىة والص ىىا رة ع ىىن اجتماع ىىات التن ىىيق والق ىىوت العامل ىىة
الصحية ومنشطة ترص البشر والحيوانات والمصتبرات والبيانات المتعلقىة بمصزونىات ال ويىة وال ىلح
والبيانات المالية وما إل ذل )

-4

إ ارة البيانىىات مث ى جمىىح البيانىىات وتصزينهىىا وضىىمان جو تهىىا ومعالجتهىىا وتجميعهىىا وتحليلهىىا وعرضىىها
بصريا وعرض المعلومات الجغرافية المكانية)

الوفيى ىىات والمص ى ىىاطر البيئيى ىىة وتى ى ىوافر الم ى ىوار الصى ىىحية

المعلومات

-5

منصة تعاونية لتبا

-6

المنتجىات المعلوماتيىة مثى تقىارير الحالىىة والجوبىة على ال ىىئلة الرئي ىية الثالثىىة َ 3Wsمىن الىىذ
عم ى معىىين وميىىن ي يىىج ومت ى ي يىىج) وااحصىىاءات الصاصىىة بم ىوجزات الحىىاالت وتقىىارير
يى
و ىىائ ااعىىال مو تقىىارير التبلي ى والتقىىارير الماليىىة وتقىىارير توزيىىح القىىوت العاملىىة الصىىحية ومىىا إل ى
ذل )
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المبادئ
تتضمن المبا ئ التوجيهية انشاء وتنفيذ نظا معلومات لمركز عمليات الطوارئ ما يليم






يج

نظا المعلومات

القيا ة والملكية القاطرية لجميح جوان
تلبية نظا المعلومات لالحتياجات والمطال

القاطرية

النظ القائمة
ا تنا نظا المعلومات إل المبا رات و ا
إنشاء نظا المعلومات وتنفيذ من صال إش ار مصحا

المصلحة والتوص إل توافق في اآلراء

تنفيىىذ نظىىا المعلومىىات الصىىاا بمركىىز عمليىىات الط ىوارئ مىىن صىىال عمليىىة ت ريجيىىة وتصىىاع ية ت ترش ى بر يىىة
طويلة الم .
من يكون تنفيذ نظا المعلومات الصاا بمركز عمليات الطوارئ عملية ذات مراح م
المرحلىىة  1تتعلىىق بالقيىىا ة والتن ىىيق والتقيىىي  .ويش ىار جميىىح مصىىحا المصىىلحة الرئي ىىيين فىىي هىىذ المرحلىىة.
وه ىىي توض ىىا آلي ىىات التن ىىيق وتصى ىريف الشى ى ون الصاص ىىة ب ى اىنظ معلوم ىىات م ارك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ وتق ى ِّىي
االحتياجات واله اف والغراض.
المرحلىىة  2يجى من تح ى ر يىىة واضىىحة لنظىىا المعلومىىات مىىح وضىىح صطىىة ا ىىتراتيجية لتنفيىىذها بمىىا يشىىم
وضح صطة عم وميزانية).
المرحلى ىىة  3تتعلى ىىق بالتنفيى ىىذ الفعلى ىىي لنظ ى ى ا المعلومى ىىات بمى ىىا يشى ىىم الق ى ى رات الصاصى ىىة بتكنولوجيى ىىا المعلومى ىىات
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
توج ثالثة منواإل عامة من البيانات ينبغي ا تقا ها ومعالجتها وعرضها بصورة روتينية وهيم




البيانات المتعلتة بحدث محادد :وهىي المعلومىات المرتبطىة بمعرفىة الماهيىة والعى والمكىان والشىصاا وال ىرعة
والوضح الحالي مث البيانات ال ريرية والوبائية)
المعلومات المتعلتة بإدارة الحدث التي تانظم من مجى المجىاالت الوظيفيىة الرئي ىية فىي مركىز عمليىات الطىوارئم
وهىي المعلومىات المتعلقىة بىالموار البشىرية والما يىة المتاحىىة وحالىة التى صالت ومنشىطة الشىركاء ونشىر المىوار
واانفاق والتق المحرز نحو تحقيق اله اف

 البيانااات السااياقية :وهىىي ص ىرائط المعلومىىات الجغرافيىىة والمعلومىىات المرتبطىىة بتوزيىىح ال ىىكان وبصطىىوط النق ى
وبموا ح الم ارفىق الثابتىة والم تىة وبتىوافر الميىا النظيفىة وبالمنىا وبىالطق وم ّ معلومىات ىيا ية مصىرت ذات
مهمية.
وتن ر ضمن هذ النىواإل العامىة م ىتويات مصتلفىة مىن التفاصىي التىي ينبغىي مواءمتهىا مىح احتياجىات الحى ل والواليىة
القضائية الم ولة انظر الشك .)6
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الشك 6م أنواع البيانات /المعلومات المتعلتة بمركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
تمث معالجة البيانات ونق المعلومات في الو ت المنا
البيانات المتعلتة بحدث محدد

مهمية بالغة لتحقيق الغرض من إنشاء مركز عمليات الطوارئ

المعلومات المتعلتة بإدارة الحدث

•

الماهية

•

الموار البشرية والما ية

•

الع

•

حالة الت صالت ومنشطة الشركاء

•

المكان

•

نشر الموار

•

الشصاا

•

اانفاق

•

ال رعة

•

•

الوضح الحالي

البيانات السياقية
•

صىى ى ى ى ىرائط المعلوم ى ى ى ى ىىات الجغرافي ى ى ى ى ىىة
وتوزيح ال كان

•

صطوط النق

•

موا ح المرافق الثابتة والم تة

التقى ى ى ى ى المح ى ى ى ىىرز نح ى ى ى ىىو تحقي ى ى ى ىىق •
•
اله اف

توافر الميا النظيفة
المنا والطق

ويلعى التوحي ى القيا ىىي والتشىىغي البينىىي لى اىنظ البيانىىات بمىىا فيهىىا تطبيقىىات البرمجيىىات و ار حا ىىما فىىي تنفيىىذ وظىىائف
مركز عمليات الطوارئ .ويج من تكىون عمليىة تصىمي نظىا فعىا للمعلومىات عمليىة واضىحة ال لىب فيهىا مىن حيىل
تح ي ى عناصىىر تبىىا البيانىىات والمعىىايير ذات الصىىلة القابلىىة للتشىىغي البينىىي .ويج ى اعتمىىا معىىايير لجمىىح البيانىىات
الصاصة بمركز عمليات الطوارئ في إطار نظا معلومات اب للتشغي البيني.
وثمىىة اعت ىراف واضىىا بضىىرورة من تكىىون البيانىىات منظمىىة  -فىىي شىىك عناصىىر بيانىىات موح ى ة يا ىيا  -لتتىىيا تجميىىح
ّ
المعلومات المتعلقة بالرعاية الصحية وتبليغهىا وتبا لهىا لىي اصى النظىا الىوطني للصىحة العموميىة فح ى بى ميضىا
بىين الى اىنظ المصتلفىىة .وينطبىىق هىىذا المىىر بشىىك صىىاا على م اركىىز عمليىىات الطىوارئ الصىىحية العموميىىة و ىىائر م اركىىز
عمليىىات الط ىوارئ المشىىاركة فىىي إ ارة الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة .ويق ى الملحاار  4مثىىاال لمجموعىىة البيانىىات الصاصىىة
بم اركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة ويق ى الملحاار  5تمثىىيال بيانيىىا لمجموعىىة البيانىىات ال ى نيا لم اركىىز عمليىىات
الطوارئ الصحية العمومية.

صائ

مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
البرمجيات المست دمة في ا

تشم تطبيقات البرمجيات التي يمكن ا ىتص امها فىي م اركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية العموميىة مجموعىة متنوعىة مىن
ال وات بعضها متوفر في ال وق وجىاهز لال ىتص ا وبعضىها م مىج الملكيىة والىبعض اآلصىر منهىا مفتىوح المصى ر
ومجاني.
المع م ة ليغراض العامة مح الوظائف ال ا ية التي بق إ راجهىا فىي هىذ
وتتعام برمجيات مراكز عمليات الطوارئ و ا
الوثيقة .وبااضافة إل ذل يمكن من توفر البرمجيات الصاصة بالصحة وظائف مصرت مثى التحليى التنبى والنمذجىة
التنب ية؛ وتوجيج اانذارات والتحذيرات المرتبطة بترص الش ون الصحية؛ والتصطيط للطوارئ؛ وتحلي الوضح.
وبعض الصصائا الصرت التىي يمكىن مصىذها فىي االعتبىار عنى شىراء البرمجيىات مو شىراء تىرصيا هىيم تح ىين م اء
الهواتىىف النقالىىة؛ وتفعي ى وضىىح غيىىر متص ى باانترنىىت مو برنىىامج عمي ى غيىىر موصىىو باانترنىىت فىىي حالىىة وجىىو
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المنتجىات المعتمى ة على الصىوا مو الحو ىبة ال ىحابية؛ وامكانيىىة التحجىي لتلبيىة المتطلبىىات المت ازيى ة للمركىز؛ والقالبيىىة؛
وواجهة متع ة اللغات.

5-5-6

الموارد البشرية

يحتا مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية إل مشصاا مكفّاء وم مربين لتحقيق مه افج وم اء وظائفج بنجاح.
ونظ ى المكونىىات ال وليىىة ال ىىتجابة الصىىحة
المثل ى ينبغىىي من يكىىون موظفىىو المركىىز عل ى اريىىة بهياك ى ا
وفىىي الحىىاالت ا
العموميىىة .وتشىىم الم ىوار البش ىرية المطلوبىىة لتشىىغي المركىىز والحفىىاظ عليىىج كىىال مىىن المىىوظفين الىىروتينيين والمىىوظفين
المصتصين بمواجهة االحتياجات المفاجئة .فعلى ىبي المثىا ينى ر ضىمن المىوظفين المعنيىين بتكنولوجيىا المعلومىات
وبنيته ىىا التحتي ىىة كى ى م ىىن مى ى ير المرف ىىق وم ىىوظفي إ ارة المعلوم ىىات وم ىىوظفي عى ى تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات
واالتص ىىاالت ا
من المىىوظفين المصتصىىين بمواجهىىة االحتياجىىات
واالتصىىاالت ومصصىىائي انظ ى المعلومىىات الجغرافيىىة المكانيىىة فىىي حىىين ّ
المفاجئ ىىة يش ىىكلون الغالبي ىىة العظمى ى م ىىن م ىىوظفي اال ىىتجابة المعمينى ىين للعمى ى لى ى ت المرك ىىز .ويجى ى االحتف ىىاظ بقائم ىىة
مرشحين مصتصين وم مربين لك مو ح وظيفي.
وتى ىرتبط بع ىىض الموا ىىح الوظيفي ىىة بنصط ىىار محى ى ة و /مو بحجى ى الحى ى ل مثى ى الوظ ىىائف الم ى ى ولة ع ىىن التن ىىيق ب ىىين
الشىىركاء .و ى يكىىون بعىىض المىىوظفين غيىىر معمينىىين للعم ى ب ى وا كام ى ل ى ت المركىىز ويج ى من يكون ىوا ىىا رين عل ى
مواءمة مواعي عمله ال ا ي مح الوظيفة ذات ال وا الجزئي .و يكون من الضرور تعيين مىوظفين آصىرين للعمى
بى وا كامى واذا كانىىت الحاجىىة تقتضىىي إطالىىة ىىاعات عمى المركىىز على مى ت فتىرة زمنيىىة طويلىىة كمىىا فىىي الحىىاالت
التي تتطل ا تمرار تشغيلج لم ة  24اعة يوميا) فيجى من يتىوفر لى ت المركىز عى كىاف مىن المىوظفين المصتصىين
بمواجهىة االحتياجىات المفاجئىة ال ىتيعا جى و ور يىات يا ىي يتضىمن ور يىات مى تها إمىا  12ىاعة مو  8ىىاعات.
وعا ة ما يتطل ذل الحصو عل ع احتياطي للقوت العاملة موظفَْين مو ثالثة موظفين احتياطيين لك وظيفة).
وال يج ىىوز إعط ىىاء الم ىىوظفين م وار وم ى ى وليات غي ىىر معروف ىىة لهى ى ولك ىىن يجى ى من تتى ىواء م وارهى ى ى ى ر اامك ىىان م ىىح
مجموعات المهارات الثابتة ل يه ويج من يتلقوا ورة توجيىج شىاملة فىي المركىز وكىذل برنىامج تى ري صىاا بالمهىا
وال وار وااجراءات التي يضطلعون بها.
ويشترط عل موظفي المركز في مصتلف الم تويات بمن فيه الذين ي ته فون تق ي ال ع للمىوظفين مىن مجى تعزيىز
ا
عملية اال تجابة للطارئة ا تيفاء المعايير الثالثة التاليةم
-1

من تك ىىون لى ى يه صبى ىرة ف ىىي موض ىىوعات العمى ى ذات الص ىىلةم م من تك ىىون لى ى يه معرف ىىة بنى ىوإل الحى ى ل
الطارئ الجار إ ارتج مو نوإل وظيفة اا ارة التي ي ونها

-2

من تكون ل يه ال لطة والم ولية الالزمتين لتصصيا موار الوكاالت مو للحصو عليها

-3

تلقوا ت ريبا حو وظائف وعمليات مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية.

من يكونوا

ىزو ة ب ا ىب التمكىين بحيىل يملى منفىذوها
ومن المور الطبيعية في مراكز عمليات الطوارئ تطبيق عمليىات مع مجلىة وم م
ال لطة الالزمة للقيا بما هو مطلو منه فىي إطىار الى ور المنىوط بهى  .وينبغىي من تكىون تلى العمليىات م عومىة مىن
هياكى واجىراءات الوكىاالت المعنيىة والتىىي ى يكىون مىن الضىرور تعليقهىىا مو تفويضىها مو ت ىريعها صىال فتىرة تشىىغي
المركز.
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ويجى من يكىىون جميىىح المىىوظفين المعمينىىين لى ت المركىىز ملتىىزمين بمبى م العمى الجمىىاعي وبتنفيىىذ معمىىا إ ارة الطىوارئ
وثمىىة مربىىح
وينبغىىي إعطىىا ه تعليمىىات بىىاحت ار حقيقىىة ّ
من العمى الجمىىاعي والتعىىاون مىىن المتطلبىىات التىىي ال غنى عنهىىاّ .
طرق لتعلي الموظفين المشاركة الفعالة في معما المركز مو لم اع ته عليها وهيم
-1

شركه في إنشاء المركز مو تح ينج كلما كان ذل ممكنا وعمليا
إ ا
الالز لتنمية كفاءاته المطلوبة لالضطالإل بم ولياته

اص المركز

-2

توفير الت ري

-3

توجيهه بشنن ال وار المنوطة به وت ريبه عل م ائها بطرق متنوعة تنفيذ التمارين)

-4

تقيي فعالية مركز عمليات الطوارئ والصطط المنفمذة بع انتهاء التمارين والح ال.

ويعتبر تتبح الموار البشرية مهمة ذات مهمية.
ا
ووفق ىىا للوظ ىىائف المنوط ىىة ب ىىالموظفين ينبغ ىىي تح يى ى اصتصاص ىىات عام ىىة للم ىىوظفين المصتص ىىين بمواجه ىىة االحتياج ىىات
المفاجئة.

 -7التدريب والتمارين
على النحىىو المبىىين فىىي الق ى ال ىىابق فإنىىج ال يجىىوز إعطىىاء مىىوظفي مركىىز عمليىىات الطىوارئ الصىىحية العموميىىة م وار
وم وليات غيىر معروفىة لهى م إذ يجى من تتىواء م وارهى ى ر اامكىان مىح مجموعىات المهىارات الثابتىة لى يه ويجى
من يتلق ىوا ورة توجيىىج شىىاملة فىىي المركىىز وكىىذل برنىىامج ت ى ري صىىاا بالمهىىا وال وار وااج ىراءات التىىي يضىىطلعون
بها.
وينبغىىي اتبىىاإل نهىىج متع ى الم ىىتويات لتنميىىة كفىىاءات مىىوظفي المركىىز .ويق ى الملحىىق  6ائمىىة بالمع ىارف والمهىىارات
والق رات المطلوبة لتنفيذ ك وظيفىة مىن وظىائف المركىز ال ا ىية .ولتنفيىذ ا ىتجابة الصىحة العموميىة يجى من تتىوفر
كفاءات مصرت في مجاالت مح ة من بينها الوبائيىات التطبيقيىة؛ وااحصىاءات الحيويىة؛ ورعايىة المصىابين بالرضىو ؛
مرض ال ارية؛ والتبلي عن المصاطر؛ واارها البيولوجي.
والصحة النف ية؛ والصحة البيئية؛ وال ا
وتقتضىىي المع ىارف والمهىىارات والق ى رات المطلوب ىة عل ى الم ىىتوت التكتيكىىي اص ى مركىىز عمليىىات الط ىوارئ م ىىتوت مىىن
الكف ىىاءة العمليى ىة معلى ى م ىىن تلى ى المطلوب ىىة على ى الم ىىتوت اال ىىتراتيجي فقى ى يكف ىىي ف ىىي ه ىىذا الم ىىتوت ال اريى ىة الوا ىىعة
بالقضايا ذات الصلة .وينبغي تقيي م اء المركز وموظفيج من صىال ل ىلة متواصىلة مىن التى ريبات والتمىارين وهىو مىا
يتيا تطوير مجموعات المهارات الحا مة والحفاظ عليها والتح ين الم تمر ل اء المركىز ا ىتنا ا إلى عمليىات التقيىي
المج ىراة مىىن صىىال التمىىارين .وينبغىىي من تشىىم التمىىارين كىىال مىىن التمىىارين ال اصليىىة والصىىرت الصارجيىىة التىىي تاعق ى مىىح
ا
الشركاء في اال تجابة للطوارئ الصحية وكذل مح القطاعات الصرت المعنية بإ ارة الطوارئ.

 1-7التدريب
يب م تقيي االحتياجات الت ريبية  -ىواء على الم ىتوت التنظيمىي /الم ىي مو على م ىتوت الفى ار  -بتقيىي المعىارف
والمه ىىارات والقى ى رات الكف ىىاءات) المطل ىىو توافره ىىا ف ىىي الش ىىصاا ك ىىي ي ىىتطيعوا العمى ى بفعالي ىىة ف ىىي مرك ىىز عملي ىىات
الطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة وك ىىذل بتقي ىىي احتياج ىىاته الت ريبي ىىة والف ىىرا القائم ىىة للتع ىىاون م ىىح الش ىىركاء والقطاع ىىات
الصرت .وبع ذل تجر مقارنة هذ االحتياجات مح موجىج الىنقا المتع مىرف عليهىا مىن مجى صىياغة مهى اف التى ري
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ثى ى يج ىىر تص ىىمي برن ىىامج التى ى ري واعى ى ا وتق يم ىىج وتقييم ىىج واالنتق ىىا بعى ى ذلى ى إلى ى الم ىىتوت الت ىىالي م ىىن متطلب ىىات
التى ري لتصىىع المجموعىىات المتتاليىىة مىىن المتى ربين مىىن م ىىتوت الىىوعي ال ا ىىي إلى م ىىتوت المعرفىىة الالزمىىة ل اء
العم ث إل م توت الكفاءة المتق مة.
ويج من يصضح المشاركون في برنامج الت ري للتقيي ب ب اية الت ري وبع انتهائج وذل للتنكى مىن تحقيىق مهى اف
الت ري  .وبالن بة للموظفين المعيمنين للعم ل ت المركز توج ثالثة منواإل مح ة من متطلبات الت ري هيم
في المركز

-1

الت ري

عل نظا إ ارة الحوا ل الم تص

-2

الت ري

-3

الت ري

عل الوظيفة المح ة التي ايتو ح من ينفذها الشصا اص المركز
عل الجوان الصاصة بإ ارة الطوارئ من صبرة المت ر في موضوعات العم .

وبااض ىىافة إلى ى ذلى ى يجى ى من يك ىىون لى ى ت جمي ىىح الم ىىوظفين الم ىىتوت المطل ىىو مى ىن مه ىىارات تكنولوجي ىىا المعلوم ىىات
واالتصىىاالت للعم ى فىىي المركىىز .وينبغىىي تصطىىيط وتنفيىىذ بىرامج تى ري متصصص ىة لمىىوظفي ع ى تكنولوجيىىا المعلومىىات
واالتصاالت و ورة تعريفية لم تص مي المركز حو ا تص ا المرفق وتمارين محاكاة ال تص ا المرفىق والبنى التحتيىة
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وهنىىا الع يى مىىن عمليىىات التى ري
عمليات الطوارئ ومنها ما يليم







المعتىىرف بهىىا لبنىىاء المعىىارف والمهىىارات والقى رات الالزمىىة للعمى بفعاليىىة فىىي مركىىز

ال ورات التي تاعق في اعات ار ية ويحص ال ار في نهايتها عل شها ة بالمعرفة التي اكت بها
ورات التعل االكتروني
المشاركة في عمليات التصطيط الصاصة بالمركز ووضح إجراءات التشغي

المها المي انية وتل التي تنفمذ في المو ح لتوفير الت ري

عن طريق التجربة

المشىىاركة فىىي التمىىارين وعمليىىات الىىتعل بىىين ال ىران والب ىرامج التوجيهيىىة والب ىرامج اارشىىا ية وتشىىكي مفر ىة
العم .

 2-7التمارين
تاع ى التمىىارين م اة مىىن م اوات الت ى ري
وهاتان الفئتان همام

ال ا ىىية .وتنق ى التمىىارين إل ى فئتىىين وا ىىعتين لك ى منهم ىا تكاليف ىج ومنافع ىج.

-1

التمارين القائمة عل المنا شة وتفي في تعل الصطط وااجراءات وفهمها

-2

التمارين العملية وتفي في ممار ة إجراءات اال تجابة واا ارة وتقييمها.

ويلصا الشىك  7منىواإل التمىارين المنا ىبة لعمليىات االصتبىار والتحقىق والتى ري ويصىنفها ح ى
الملحر  7وصفا تفصيليا لهذ التمارين .وير في الملحر  8ج و ِّ
يبين معايير اصتيار التمارين.

رجىة تعقيى ها ويقى
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الشكل  :7التمارين المناسبة لعمليات اال تبار والتحتر والتدريب


تمارين التوجيج



الت ريبات العملية المح و ة



التمارين المنض ية



التمارين الوظيفية



اللعا

 -8الرصد والتتييم
توج ى مجموع ىىة متنوع ىىة مىىن ال وات لرصى ى فعالي ىىة العمى ى اص ى مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ بع ى بىى ء تش ىىغيلج .وتحتىىو
م
الموحى ة المطلوبىة فىي عمليىة مىن عمليىات إ ارة الحىوا ل على عمليىات اتصىا مفقيىة و مر ىية محى ة
إجراءات التشغي
ويعتبر وجو ها مو غيابها م ش ار مبك ار عل الفعالية والكفاءة التنظيمية.
ا
وفىىي اجتماعىىات التصطىىيط الروتينيىىة التىىي تض ى عىىا ة جميىىح المشىىرفين وغالبىىا كثي ىرين غيىىره تح ى ل منا شىىات تى
إل التقيي الم تمر لفعالية الصطط والت صالت.
ويتيا اال تص ا الروتيني للوحىات المتابعىة مىن مجى رصى وتتبىح تحقيىق الهى اف وحالىة المىوار إمكانيىة رصى الفعاليىة
والكفاءة في الو ت شبج الحقيقي.
وبع جميح التمارين والنشطة الحية ينبغي إجراء تقيىي وي ىم غالبىا اال ىتعراض الالحىق ) يركىز على تح يى فعاليىة
الصطط وم ت مالءمة مركز عمليات الطوارئ .وتعتم جميح اال تعراضات الالحقة عل بناء جى و زمنىي لمىا حى ل
الح ى ال الرئي ىىية الوا عىىة عل ى الصىىط الزمنىىي إل ى تغييىىر ال ىىياق التشىىغيلي للمركىىز .ويوضىىا الشىىك  8بعىىض
وت ى
م ئلة التقيي النموذجية.
الشكل  :8أسئلة تتييم نموذجية
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ما هي جوان التمرين مو جوان العملية التي ارتقت إل م توت التو عىات مو
ا توفت المعايير وكيف يمكن تح ين الصطط مو المرفق نف ج؟

مىىا الجوان ى التىىي ارتقىىت جزئيىىا إل ى م ىىتوت التو عىىات مو ا ىىتوفت جىىزءا مىىن
المعايير وما التع يالت المطلوبة لتح ين الصطط مو المرفق؟
مىىا الجوان ى التىىي ل ى ترت ى ة
ق إل ى م ىىتوت التو عىىات ومىىا التصىىحيحات الواج ى
إ صالها عل الصطط مو المرفق؟
مىىا هىىي الق ى رات التىىي مظهرهىىا التم ىرين عل ى نحى اىو امى ا
ىرض والق ى رات التىىي ل ى
نحو ام ا
ا
رض؟
ايظهرها عل
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وعىىا ة مىىا ايجىىرت تقييم ىان مو ا تع ارض ىان منفصىىالن الو عبىىارة عىىن جل ىىة ا ىىتصالا معلومىىات ىىاصنة تاعق ى فىىور
انتهىاء التمىرين مو النشىىاط م عنى تكىىوين االنطباعىىات الولى  .وبعى ذلى بفتىرة وجيىزة بضىىح ىىاعات مو بضىىعة ميىىا )
تاعق ى جل ىىة ا ىىتصالا معلومىىات بىىار ة وتكىىون هىىذ الجل ىىة مكثىىر تنظيمىىا مىىن الول ى وت ترش ى با ىىتعراض يىىق
للحصىىائ  .وتصىىير المالحظىىات التىىي تى مون مثنىىاء هىىاتين الجل ىىتين جىىزءا مىىن التقريىىر الالحىىق  )AARالىىذ يوثىىق نقىىاط
إل وضح توصيات صاصة بإجراء تح ينات مح ة و ابلة للتنفيذ.
القوة والضعف وال رو الم تفا ة وهو ما ي
وعا ة ما تتطل النشطة الوا عة النطاق مو الطويلة الم والتمارين الوظيفية الكاملة النطاق تقييما منظمىا يجريىج فىي
الغالى مقىىي صىىارجي مو ايجىىرت بالتعىىاون مىىح الشىىركاء وينبثىىق عنىىج تقريىىر تقيىىي ر ىىمي يتضىىمن توصىىيات لوضىىح صطىىة
عم تصحيحية .وفي إطار برنامج شام للتمارين ينبغي تنفيذ هذ التوصيات ث اصتبارها من صال تمىرين ج يى فىي
إل عملية للتح ين الم تمر.
إطار التمارين المت رجة المر الذ ي
ومىىن المفي ى تعيىىين مىىوظفين متصصصىىين لتق ى ي التى ريبات والتمىىارين عل ى الم ىىتوت الىىوطني والم ىىتويات ون الوطنيىىة
التابعة لج مباشرة من مج ا ت امة عملية التح ين الم تمر.

 -9حساااب تكاااليف مركااز عمليااات الط اوارئ الصااحية العموميااة ،وتموياال المركااز
واستدامته
ال ايعتبىىر مركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة ا ىىتثما ار لم ىرة واح ى ة ب ى هىىو جىىزء مىىن برنىىامج يرمىىي إل ى تعزيىىز
الجاهزيىىة الم ىىية وا ىىت امتها .وتتضىىمن تكىىاليف المركىىز جميىىح جوانى تصطىىيط وتنفيىىذ المركىىز المىىذكورة آنفىىا والالزمىىة
لتحقيىىق النطىىاق والحج ى ال ن ى المطلىىو الىىذ ح ى تقيىىي االحتياجىىات المتو عىىة .وبااضىىافة إل ى ذل ى ينبغىىي إيىىالء
المزي ى مىىن االهتمىىا للتح ىىينات التىىي يمكىىن إج ار هىىا فىىي الم ىىتقب لالرتقىىاء بىىالمركز إل ى م ىىتوت مفض ى يواك ى تغي ىر
المتطلبات وظهور الفرا التكنولوجية الج ي ة.
ىىبي المث ىىا
ويتطلى ى إعى ى ا المرك ىىز فهم ىىا لفئ ىىات التك ىىاليف الثابت ىىة والمتك ىىررة .وتضى ى فئ ىىات التك ىىاليف الثابت ىىة على ى
البنى التحتيىىة والمنىىافح ذات الصىىلة واال ىىتثمارات المتعلقىىة بتكنولوجيىىا المعلومىىات
ال الحصىىر تكىىاليف تجهيىىز وصىىيانة ا
واالتصىىاالت وتعي ىين مىىوظفي المركىىز ال ا ىىيين .وتتضىىمن فئىىات التكىىاليف المتغي ىرة المتكىىررة عل ى ىىبي المثىىا ال
الحص ىىر تك ىىاليف االجتماع ىىات ومتع ىىا الصبى ىراء اال تش ىىاريين والتى ى ري والمعى ى ات والمى ىوا وال ىىفر والنقى ى ومج ىىور
الموظفين المصتصين بمواجهة االحتياجات المفاجئة.

 -10التائمة المرجعية لت طيط وتنفيذ مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
ويق ى الملحىىق  9ائمىىة مرجعيىىة مج ممع ىة  -اجمعىىت مىىن مصىىا ر مصتلفىىة  -لتصطىىيط وتنفيىىذ مركىىز عمليىىات الط ىوارئ
الصى ىىحية العموميى ىىة .وتعك ى ى القائمى ىىة المرجعيى ىىة محتويى ىىات هى ىىذ الوثيقى ىىة ااطاريى ىىة وماضى ىىيف إليهى ىىا بعى ىىض المتطلبى ىىات
المنصوا عليها في معايير بق نشرها .ولي الغرض مىن القائمىة تطبيقهىا بصىرامة وانمىا اال ترشىا بهىا .وفيمىا يلىي
مصىىا ر ال وات والمىوا المشىىار إليهىىا والتىىي تشىىك الجىىزء الكبىىر مىىن ال ىىا الىىذ ابنيىىت عليىىج هىىذ القىوائ المحتويىىة
عل العناصر والق رات ال ا يةم




برامج مصرت تابعة لمنظمة الصحة العالمية
مكت

الم المتح ة لتن يق الش ون اان انية )UNOCHA
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ات الوطنية وال ولية الشريكة



مصتلف الم



الموا التي ماع ت من مج




م اة تقيي مماثلة ولكن مكثر شموال وضعتها المراكز المريكية لمكافحة المراض والو اية منها )CDC
المج ىراة مىىن صىىال شىىبكة م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ الصىىحية
اال تع ارضىىات المنهجيىىة لم اركىىز عمليىىات الط ىوارئ ا
العمومية.

ائمة منظمة الصحة العالمية المرجعية م
المجمعة للتنه

لمرض فيرو

المالحر:
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إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

الملحق 1م م ر المصطلحات والتعاريف
طة العمل

ت ىىم غالب ىىا صط ىىة العمى ى الصاص ىىة ب ىىالحوا ل وه ىىي عب ىىارة ع ىىن إع ىىالن للنواي ىىا يص ىىا
ح ىوا ل مو ح ى ل بعينىىج .وهىىي تبىىين بالتفصىىي ا ىىتراتيجيات ومه ى اف وم ىوار اال ىىتجابة
المطلو تطبيقها وااجراءات التكتيكية المطلو اتصاذها انظر ال طط).

مستوى التفعيل

هو م توت الجاهزية مو اال تجابة للطوارئ الذ يصىف منشىطة مركىز عمليىات الطىوارئ
في إطار تلبية معايير مح ة لفا ترتبط بم ت صطورة الحوا ل.

الشؤون اإلدارية

هى ىىي واح ى ى ة مى ىىن وظى ىىائف إ ارة اال ى ىىتجابة وتاعنى ىىي بالح ى ىىابات والميزانيى ىىات وال ى ىىجالت
والم ى ى فوعات والمصى ىىروفات وعقى ىىو الش ى ىراء .وعى ىىا ة مى ىىا تاعى ىىرف ميضى ىىا ب ى ىىالش ون الماليى ىىة
واا ارية.

التترير أو االستعراض
الالحر ()AAR

يوضح بع انتهاء عملية التفعي مو التشغي مو الت ري وي ت عي إجراء منا شىة امي مىرة
ومنظمة ال تعراض ما كان يج من يح ل وما ح ل فعليا وم با ذل .

شامل لجميع األ طار

هو نهج ا ارة الطيف الكام من مصاطر ومح ال الطوارئ ينطلق مىن االعتىراف بوجىو
عناصر مشتركة بين طرق إ ارة هذ المصاطر بما فيهىا طىرق اال ىتجابة لجميىح حىاالت
وبنن توحي نظا اا ارة من مجى التعامى مىح العناصىر المشىتركة يى
الطوارئ تقريبا
ّ
إل ى تعزيىىز الق ى رات وكىىذل وضىىح ت ى ابير مح ى ة للتعام ى مىىح الصصىىائا الفري ى ة لك ى
ح ل.

ِ
المساعدة
الوكالة
طة استمرارية العمل

اإلمكانات

ه ىىي وثيق ىىة توض ىىا الكيفي ىىة الت ىىي ىىتتمكن به ىىا منظم ىىة م ىىا م ىىن الحف ىىاظ على ى الوظ ىىائف
ىىلفا فىىي حالىىة حى ول
والصى مات التشىىغيلية الحيويىة واعا تهىىا إلى م ىىتوت مقبىىو ومحى
ظرف يعط راتها التشغيلية .ولي التركيز هنا عل طبيعة الظرف الذ ح ل وانمىا
على ى التعىىافي مىىن الضى ىرار الت ىىي لحقىىت بالمنظمىىة .وغالب ىىا م ىىا ت ىىم صطىىة ا ىىتم اررية
العمليات وصاصة بالن بة للوكاالت الحكومية.
هىىي م ىزيج مىىن جميىىح نقىىاط القىىوة والصىىفات والم ىوار المت ىوفرة اص ى م ّ منظمىىة مو والي ىة
ض ىىائية مو مجتم ىىح محل ىىي مو مجتم ىىح بن ىىر والت ىىي يمك ىىن من ت ىىه ف ىىي إ ارة المص ىىاطر
وتصف ىىيض م ىىتواها وتعزي ىىز القى ى رة على ى الص ىىمو  .ويمك ىىن من تش ىىم اامكان ىىاتم البنى ى
التحتيىة والو ىائ الما يىىة والم ىات و ى رات التكيىىف االجتمىاعي والصىو اال تصىىا ية
فضىىال عىىن المع ىارف والمهىىارات والصىىفات الجماعيىىة البش ىرية مث ى العال ىىات االجتماعيىىة
والقيا ة والق رة عل اا ارة.

التدرات

هي امتال الق رة الواضحة عل م اء مها معينة.

التسلسل التيادي
جلسة است ال
"الباردة"

هي الوكالة مو المنظمة التي تم الوكالة الرئي ية الم ولة عىن إ ارة الحىوا ل بمىوظفين
مو ص مات مو موار مصرت.

المعلومات

ه ىىي ل ىىلة م ىىن المناصى ى
الترتي الهرمي لل لطة.

القيا ي ىىة مو الر ابي ىىة مو التنفيذي ىىة مو اا اري ىىة المرتب ىىة ح ى ى

هىىي جل ىىة ال ىىتصالا المعلومىىات تاعقى بع ى فت ىرة مىىن انتهىىاء مح ى التمىىارين مو الحىوا ل
مىىن مج ى منا شىىة م ّ مالحظىىات ومش ىاك ايحتم ى من يكىىون ى اغف ى عنهىىا مثنىىاء الجل ىىة
ال اصنة  .انظر جل ة ا تصالا المعلومات ال اصنة.
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التيادة

هي القيا باا ارة مو التوجيج مو إعطاء الوامر مو الم ار بة بمقتض صالحية انونية مو
مصول ىىة .ه ىىي اال ى ى المصتص ىىر الش ىىائح ل ى ى ي ىىا ة
تنظيمي ىىة صى ىريحة مو بموجى ى ص ىىالحية م
الحوا ل التي تتطل اتصاذ الق اررات وتنفيذ الصطط ا ارة الحوا ل والح من آثار .

مركز التيادة

هىىو شىىك مىىن مشىىكا م اركىىز عمليىىات الطىوارئ التىىي تعمى على الم ىىتوت الميى اني و ى
يكى ىىون متى ىىنقال ويى ىىت تجميعى ىىج وتركيبى ىىج ح ى ى الحاجى ىىة مى ىىن جان ى ى الوكالى ىىة مو الوكى ىىاالت
الم تجيبة للحوا ل.

التيادة والتحكم
الصورة التشغيلية المشتركة

االتصاالت التتنية/الدا لية
الطارئة المعتدة

البرنامج الشامل إلدارة
(م اطر) الطوارئ

برنامج التمارين الشامل
(المتدرج)

مفهوم العمليات
()CONOPS
إدارة العواقب
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هىىي مىىن جوان ى نظ ىىا اا ارة التىىي تتىىيا تطبيىىق ال ىىلطة والم ىىاءلة ال مر ىىية الت ل ىى
القيا ) والتحك في الموار مث الموظفين والصو .

هي تكوين نظرة إجمالية واح ة للحوا ل وتح يثها با تمرار فىي حميىح مراحلىج مىن صىال
النظ المتكاملة لالتصاالت وا ارة المعلومىات وتبىا المعلومىات
البيانات المتبا َ لة بين ا
اال ىىتصبارية والمعلوم ىىات الص ىىرت .ويتع ىىين إتاح ىىة الص ىىورة التش ىىغيلية المش ىىتركة لجمي ىىح
إل تكوين وعي ظرفي مو مح .
موظفي مركز عمليات الطوارئ مما ي
هي عمليات وبروتوكوالت ومحتويات المعلومات الصاصة بىإ ارة الحى ل التىي يىت تبا لهىا
مر يا ومفقيا اص المنظمة المعنية بإ ارة الحوا ل مو الح ل.
هىىي م ّ كارثىىة تعقى ت ب ىىب انى الإل معمىىا عنىىف مهليىىة مو عى ا ىىتقرار الحكومىة مو
ح ول انهيار كلي لال تصا مو هجرة ال كان مو فىرض حلىو يا ىية صىعبة المنىا
ويحتمى من
مو ما شابج ذلى وتقتضىي تنفيىذ اال ىتجابة فىي بيئىة يا ىية وممنيىة صىعبة ا
تكون ا تجابة ولية متع ة القطاعات تتع ت رة مو والية م ّ وكالة بمفر ها.
هو برنامج تنظمج شركات مو حكومات ويصصا الموار لمجموعة مىن التى ابير الالزمىة
لتنفيذ عمليات الو ايىة مىن المصىاطر والتصفيىف مىن وطنتهىا والتنهى واال ىتجابة والتعىافي
وي م ميضا برنامج إ ارة مصاطر) الكوارل) .ويتضمن هىذا البرنىامج عىا ة المجموعىة
الكاملة من الق رات المطلوبة ا ارة المصاطر المرتبطة بالطوارئ والكوارل.

هىىو برنىىامج تى ى ري يتكىىون مىىن مجموع ىىة مىىن التم ىىارين المت ازيى ى ة التعقيى ى ماعىى ت لغ ىىرض
تح ىىين فهى ى المشىىىاركين لمصتل ىىف ى ى رات إ ارة الطى ىوارئ وممار ىىتها وتقييمهىىىا .ويتى ىىنلف
البرنىىامج الشىىام مىىن صم ىىة منىواإل عامىىة مىىن التمىىارين هىىيم تمىىارين التوجيىىج؛ والتى ريبات
العملية المح و ة؛ والتمىارين المنضى ية )TTXs؛ والتمىارين الوظيفيىة؛ والتمىارين الكاملىة
النطاق.
مركز
هو بن مو بيان ير في صطة الطوارئ الصاصة بإح ت الوكاالت مو في صطة مح ا
عمليىىات الطىوارئ ويحى ال يا ىىات وال وار والم ى وليات وكىىذل كيفيىىة العمى المشىىتر
بين العناصر الهيكلية والوظيفية للمنظمة من مج تنفيذ ا تجابة متنا قة.
هىىي تن ىىيق وتنفيىىذ التى ابير والنشىىطة لتصفيىىف الض ىرار والص ىىائر والمصىىاع والمعانىىاة
الناتجة عن الطارئة .ويصتلف هذا المصطلا عن إ ارة الزمات  -فهو يميز بين طرق
التعامى مىىح الطارئىىة فىىور ح ى وثها كإطفىىاء الحريىىق) وطىىرق التعام ى مىىح اآلثىىار المترتبىىة
عليها مو التي تظهر في معقابها كعال ضحايا الحروق) .ومن ممثلة إ ارة العوا فىي
طى ىىاإل الصى ىىحةم إ ارة ااصى ىىابات الجماعيى ىىة؛ وتى ىىوفير الص ى ى مات النف ى ىىية-االجتماعيى ىىة؛
ومكافحىىة الم ىراض ال ىىارية؛ وتنفيىىذ ت ى ابير الصىىحة البيئيىىة .وتشىىم إ ارة العوا ى ميضىىا
ت ابير ا تعا ة الصى مات الحكوميىة ال ا ىية وحمايىة الصىحة العموميىة وتقى ي ااغاثىة
الطارئة للحكومات والشركات والمجموعات ال كانية المتضررة.

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

السيار

وفقى ىىا ا ارة مصى ىىاطر) الط ى ىوارئ يتح ى ى ال ى ىىياق بع ى ى مى ىىن العوام ى ى المتعلقى ىىة بالمكى ىىان
والظروف والبيئة التي تقىح فيهىا المصىاطر والحى ال .وتشىم هىذ العوامى البيئىة الثقافيىة
واالجتماعية وال يا ية والقانونية والتنظيميىة والماليىة والتكنولوجيىة واال تصىا ية والطبيعيىة
والتناف ى ىىية  -ى ىواء مكانى ىىت محليى ىىة مو وطنيى ىىة مو إ ليميى ىىة مو وليى ىىة  -وكى ىىذل العوام ى ى
المتعلقة بتصريف الش ون والهيك التنظيمي وال وار وجوان الم ىاءلة وال يا ىات
والهى ى اف واال ىىتراتيجيات المتمبعى ىة لتحقي ىىق تلى ى الهى ى اف .وه ىىي تش ىىم ميض ىىا ى ى رات
الجهىىات الفاعلىىة والجهىىات صىىاحبة المصىىلحة ال اصليىىة والصارجيىىة والعال ىىات التىىي ت ىربط
بينها.

طة الطوارئ

هىىي صطىىة توضىىح للتعام ى مىىح جوان ى معينىىة مىىن ته ي ى مح ى يصتلىىف عىىن غيىىر مىىن
من طريقة اا ارة العامة لحاالت الطىوارئ
الته ي ات .فعل بي المثا م عل الرغ من ّ
مماثلىىة لمعظ ى الط ىوارئ وبالتىىالي تىىت مواجهتهىىا بفعاليىىة عبىىر تطبيىىق نهىىج عىىا شىىام
من المى ىوار وااجى ىراءات المحى ى ة الت ىىي ى ىتكون مطلوب ىىة لمواجهى ىة
لجمي ىىح الصط ىىار) إال ّ
فاشىىية مى ا
ىرض ى ا
ىار تصتلىىف عىىن المىىوار الم ىىتص مة لمواجهىىة زل ى از  .فكىى حالىىة منهمىىا
تتطل صطة طوارئ مصتلفة عن الصرت انظر الصطط).

التحكم

ه ىىو تطبي ىىق ال ىىلطة مص ىىحوبا بالقى ى رة على ى إ ارة المى ىوار م ىىن مجى ى تحقي ىىق الهى ى اف
المح ى ة .ويشىىير إلى ى التوجيىىج الع ىىا لينشىىطة مو الوك ىىاالت مو الفى ى ار المعنيىىين ويعمىى
بشك مفقي عل م توت جميح الوكاالت /المنظمات والوظائف والف ار .

الوكالة المتعاونة

هىىي وكالىىة تىىوفر الم ىىاع ة فىىي مجىىاالت غيىىر الوظىىائف مو المىوار التشىىغيلية مو ال اعمىىة
المباشرة من مج تعزيز جهو إ ارة الحوا ل.

التنسير

هىىو عبىىارة عىىن تنفيىىذ عمليىىات صاصىىة بىىاا ارة لضىىمان تكام ى توحي ى ) الجهىىو  .وي ىرتبط
التن ىىيق فىىي المقىىا الو بىىالموار ويعم ى بشىىك مر ىىي اص ى المنظمىىة) كوظيفىىة مىىن
وظ ىىائف ىىلطة القي ىىا ة وبش ىىك مفق ىىي عب ىىر المنظم ىىات) كوظيف ىىة م ىىن وظ ىىائف ىىلطة
التحك .

االعتماد

جلسة است ال
الكارثة

المعلومات

هو عملية تفضي إل التصى يق على شىها ات وتىارصيا المىوظفين والوثىائق التىي تثبىت
هىىويته وكفىىاءته والتحقىىق منهىىا ويشىىم ذل ى م ى ير الح ىوا ل المعمينىىين والم ىىتجيبين
للطوارئ والموظفين التقنيين والمهنيين واا اريين.
هىىىي عبى ىىارة ع ىىن فحى ىىا نقى ى
ااجراءات.

ل ّ عملي ى ىات مو تمى ىارين بع ى ى انتهائهى ىا مى ىىن مجى ى تقيى ىىي

ىر فىىي ىىير شى ون مجتمىىح مىىا ب ىىب تفاعى مصطىىار
هىىي م ّ حى ل ي ىىب اضىىطرابا صطيى ا
معينىة مىىح ظىروف تت ى بالضىعف والتعىىرض للمصىاطر ونقىىا القى رة على الحى منهىىا مو
مواجهة عوا بها مما يت ب في ص ائر بشرية وما ية وا تصا ية وبيئيىة وا ىعة النطىاق.
وغالبا ما يكون تنثير الكارثة وا ح النطاق ويمكن من ي تمر لفترة طويلة من الزمن .و ى
يفىىوق هىىذا التىىنثير ى رة المجتمىىح المتضىىرر عل ى التحم ى با ىىتص ا م ىوار الذاتيىىة فقىىط
لى ىىذل ى ى يضى ىىطر إل ى ى التمى ىىا الم ى ىىاع ة مى ىىن مصى ىىا ر صارجيى ىىة كالواليى ىىات القضى ىىائية
المجىىاورة مو مصىىا ر وطنيىىة مو وليىىة .و ى تشىىم العوا ى ح ى ول إصىىابات ومم ىراض
وآثىار ىىلبية مصىىرت عل ى الرفىىا الب ى ني والنف ىىي واالجتمىىاعي للنىىا فضىىال عىىن ح ى ول
مضرار في الممتلكات وفق ان للص مات وت هور بيئي.
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التمرين التائم على
المناقشة

التدريب العملي المحدود

الطارئة

مركز تنسير الطوارئ

هو نىوإل محى و مىن التى ريبات العمليىة والغىرض منىج تر ىيخ ىلوكيات ومهىارات إجرائيىة
معينة تتعلق باال تجابة والحفاظ عليها وكىذل تقيىي مى ت عى مركىز عمليىات الطىوارئ
لهذ ااجراءات.
هي عبارة عن ح ل ي ب مو صطر وشي ى ي ىب مجموعىة مىن العوا ى ويتطلى
جهىىو ا من م ىقة وعىىا ة مىىا تكىىون عاجل ىة وغيىىر روتينيىىة .وتص ىمنف حىىاالت الط ىوارئ ح ى
اآلثىار الناجمىة عنهىىا إذ تتىراوح بىين طىوارئ محليىة ذات عوا ى محى و ة وكىوارل وا ىىعة
كثير ما ايطلق عل الحوا ل مو الحى ال ا ى الطىوارئ
النطاق ذات عوا من اوية .و ا
وتا تص المصطلحات الثالثىة بالتبىا وان كانىت الحىوا ل مو الحى ال لي ىت جميعهىا
طوارئ.
وظيفىىة مباشىرة
هىو مصىىطلا اي ىىتص لوصىف نىوإل مىىن م اركىز عمليىىات الطىوارئ ال يى
مو تكتيكية مو تشغيلية معينة وانما يشىك نقطىة لم ار بىة وتن ىيق التصصىيا اال ىتراتيجي
للموار وا ارة الم ائ الصاصة بال يا ات.

إدارة (م اطر) الطوارئ

تا ىىم ميضىىا إ ارة مصىىاطر) الك ىوارل .وا ارة مصىىاطر) الط ىوارئ هىىي تطبيىىق يا ىىات
وعملي ىات واج ىراءات لمنىىح ظهىىور مصىىاطر ج ي ى ة وللح ى مىىن المصىىاطر الموجىىو ة وا ارة
المصاطر المتبقية .وهي تشىم التنهى المىنظم ليحى ال المحفوفىة بالمصىاطر واال ىتجابة
له ىىا وت ىىوفير الى ى ع عقى ى و وعه ىىا لعملي ىىات تع ىىافي واع ىىا ة تنهيى ى وتعمي ىىر المجتمع ىىات
المحلية والمجتمعات الو ح التي تضررت من الح ال.

طة االستجابة للطوارئ
()ERP

هىىي وثيقىىة توضىىا الكيفيىىة التىىي تعتىىز بهىىا وكالىىة مو منظمىىة مىىا إ ارة ا ىىتجاباتها لمصتلىىف
من ىواإل الط ىوارئ وذل ى مىىن صىىال تق ى ي وصىىف له ى اف و يا ىىات اال ىىتجابة للطارئىىة
ومفهو عملياتها؛ وكذل الهياكى وال ىلطات والم ى وليات الالزمىة لتنفيىذ ا ىتجابة من ىقة
وفعالىىة ومنهجيىىة .وف ىىي هىىذا ال ىىياق تىىرتبط صطىىة اال ىىتجابة للط ىوارئ بوكالىىة مو واليىىة
ضائية مح ة وتوضا بالتفصي الموار واامكانات والق رات التي ت تص مها الوكالىة
ويطلىىق عليهىا ميضىىا صطىة الطىوارئ
مو المنظمىة فىي ا ىىتجابتها للطارئىة انظىىر الصطىط) .ا
مو العمليات.

وكالة أو منظمة إدارة
(م اطر) الطوارئ

مركز عمليات الطوارئ
()EOC
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هو تمرين يتكون من منا شة امي م رة تتىيا للمشىاركين فيهىا التعىرف على صطىط و يا ىات
واج ىراءات اال ىىتجابة وبحىىل ىىب تطبيقهىىا فىىي ىىيناريوهات مح ى ة صاصىىة بىىالطوارئ.
وتض ى التمىىارين القائمىىة عل ى المنا شىىة حلقىىات ار ىىية وحلقىىات عم ى وتمىىارين منض ى ية
وملعا .

هي عبارة عن منظمة وفي محيان كثيىرة وكالىة حكوميىة مكلمفىة بواليىة محى ة تتمثى فىي
تىوفير نقطىة واحى ة للم ىاءلة عىىن تن ىيق منشىىطة الطىوارئ المتعى ة القطاعىات والمشىىتركة
ب ىىين الوك ىىاالت بم ىىا فيه ىىا منش ىىطة تقي ىىي المص ىىاطر والو اي ىىة منه ىىا والتصفي ىىف م ىىن وطنته ىىا
والتنه لها واال تجابة لها والتعافي منهىا فىي منطقىة معينىة .وتا ىم ميضىا منظمىة إ ارة
مصاطر) الكوارل.

فىىي ىىياق الطىوارئ هىىو مكىىان ي ىىتطيح فيىىج الموظفىون الم ى ولون عىىن تصطىىيط وتن ىىيق
وتنظىىي وحيىىازة وتصصىىيا الم ىوار والم ى ولون عىىن التوجيىىج والمار بىىة من يوجهىوا هىىذ
ويعتبىر مركىز عمليىات الطىوارئ مفهومىا عامىا يتضىمن
النشطة نحو اال ىتجابة للطارئىة .ا
مجموعىىة مىىن م ارفىىق إ ارة الط ىوارئ ب ى ءا مىىن مركىىز لقيىىا ة الح ىوا ل فىىي مو ىىح الطارئىىة
وصوال إلى مركىز وطنىي لتن ىيق الطىوارئ مهمتىج تقى ي التوجيهىات والمىوار اال ىتراتيجية
لعى ى ة والي ىىات ض ىىائية ووك ىىاالت لمواجه ىىة كارث ىىة وا ىىعة النط ىىاق .وع ىىا ة م ىىا يق ىىح مرك ىىز

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

طة مركز عمليات الطوارئ

الحدث

التمرين

عمليىىات الط ىوارئ بىىين هىىذين الط ىرفين النقيضىىين وي ىوفر ال ى ع اال ىىتراتيجي فىىي مجىىا
ال يا ى ىىات واللوجي ى ىىتيات والعمليى ىىات للم ى ىىتجيبين ووكى ىىاالت اال ى ىىتجابة عل ى ى الم ى ىىتوت
المي اني  -انظر ميضا مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية .)PHEOC
هىىي وثيقىىة توضىىا هيك ى ووظىىائف واج ىراءات تشىىغي مركىىز عمليىىات الط ىوارئ .وتشىىك
ال لي المرجعي الو لموظفي المركز حيل تحتو عل نمىاذ مىن جميىح اال ىتمارات
الالزمة وتوصيفات ال وار ومفاهي العمليات واجراءات التشغي الموح ة.
هىو حىوا ل طىارئ مو وا عىة طارئىة .وفىي كثيىر مىن الحيىان اي ىتص مصىطلحا الحى ل
و الحوا ل بالتبا  .و يكىون الحى ل ضىئيال مو ى يكىون حى ثا كبيى ار مصططىا لىج مو
ثر
غير مصطط لج مث ح ول ظاهرة جوية بالغة الش ة مو إ امة تجمح جماهير ) ومى ا
ىىالمة ومم ىىن المجتمع ىىات المحلي ىىة الت ىىي يق ىىح فيه ىىا .وف ىىي إط ىىار اللى ىوائا الص ىىحية
على ى
ال وليىىة  )2005المىىا ة  )1ايع ىمرف الح ى ل بننىىج ظهىىور ب ىوا ر المىىرض مو وا عىىة ى
إل ى ح ى ول المىىرض مىىح ااشىىارة بوجىىج صىىاا إل ى الط ىوارئ الصىىحية العموميىىة
تى
التي ت ب لقا وليا مو ما ايطلق عليها .)PHEIC
ه ىىو ش ىىك م ىىن مش ىىكا ممار ىىة القى ى رات وتى ى ريبها وتقييمه ىىا ويتض ىىمن وص ىىفا مو محاك ىىاة
للطارئىة ووصىفا مو محاكىاة لال ىتجابة لهىا بنىاء على صطىط الطىوارئ الصاصىة بالوكالىىة
وصطىة مركىز عمليىات الطىوارئ .ويمكىن ا ىىتص ا التمىارين للتحقىق مىن ىالمة ال يا ىىات
والصط ىىط وااجى ىراءات وبى ىرامج التى ى ري والمعى ى ات واالتفا ىىات المبرمى ىة ب ىىين المنظم ىىات؛
ولتوضىىيا ال وار والم ى وليات للمىىوظفين وت ى ريبه عليهىىا؛ ولتح ىىين التن ىىيق والتواص ى
بىىين المنظمىىات؛ ولتح ي ى الفج ىوات الموجىىو ة فىىي الم ىوار ؛ ولتح ىىين م اء الف ى ار وتح ي ى
ف ىىرا التح ىىين الم ىىتمر؛ ويمك ىىن ا ىىتص ا التم ىىارين ميض ىىا كفرص ىىة منظمم ىىة لممار ىىة
االرتجا .

التمرين الكامل النطار

هو تمرين عملي يركز عل الق رات التشغيلية من صال النشر الفعلي لموار الوكالة في
الو ىىت الحقيق ىىي ف ىىي إط ىىار عمليىىة محاكىىاة تت ى ى ب ىىنكبر ىى ر ممكىىن مىىن الوا عيىىة ون
تعى ىريض ىىالمة الجمه ىىور والم ىىوظفين للصط ىىر .والتم ىىارين الكاملى ىة النط ىىاق ه ىىي الش ىىك
الكثر تعقي ا و اكلفة بين جميح مشكا الت ري والتقيي .

التمرين الوظيفي

هىىو تمىىرين عمل ىىي معقى ى يتىىنلف مىىن محاكىىاة كاملىىة وان كانىىت ال تشىىم النشىىر الفعل ىىي
للم ىوار ) به ى ف التقيىىي والت ى ري ويركىىز عل ى ال يا ىىات وال وار والم ى وليات و ى رات
اا ارة فىىي إطىىار نظىىا ا ارة اال ىىتجابة للط ىوارئ .ويمث ى التم ىرين الىىوظيفي عىىا ة تح ى يا
للمش ىىاركين في ىىج ب ىىب القي ىىو الزمني ىىة الت ىىي يفرض ىىها ولن ىىج ايعقى ى اصى ى مرك ىىز عملي ىىات
الطوارئ مو مركز التن يق كي يت ن ا تص ا وتقيي ال وات والتكنولوجيات المتاحة.

الوظيفة

نظام المعلومات الجغرافية
()GIS

هي مح النشطة الصم ة الرئي ىية فىي نظىا يىا ة الحىوا ل وهىي على التىواليم القيىا ة
وي ى ىىتص مصى ىىطلا
والعمليى ىىات والتصطى ىىيط واللوجي ى ىىتيات والش ى ى ون الماليى ىىة واا اريى ىىة) .ا
وظيفة ميضا عن وصف النشىاط المعنىي على ىبي المثىا م وظيفىة التصطىيط ) .و ى
تانش ىن وظىىائف مصىىرت مث ى اال ىىتصبارات/التحقيقىىات إذا كانىىت مطلوبىىة لتلبيىىة احتياجىىات
إ ارة الحوا ل.

هى ىىو اع ى ى ة بيانى ىىات محو ى ىىبة لجمى ىىح المعلومى ىىات المح ى ى ة جغرافيى ىىا وتصزينهى ىىا وتحليلهى ىىا
وعرضها .وهو عبارة عن مجموعة منظممىة مىن الجهىزة الحا ىوبية والبرمجيىات والبيانىات
الم َعى ى ين جيى ى ا لجمى ىىح كاف ىىة مش ىىكا المعلوم ىىات الم ىىن ة جغرافيى ىىا
الجغرافي ىىة والم ىىوظفين ا
وتصزينهىىا وتح ى يثها ومعالجتهىىا وتحليلهىىا وعرضىىها .وهىىو موال و ب ى ك ى شىىيء عبىىارة عىىن
نظ ىىا معلوم ىىات ذ متغي ىىر جغ ارف ىىي يت ىىيا لم ىىتص ميج معالج ىىة المعلوم ىىات مو البيان ىىات
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مكانيا وعرضىها بصىريا وتحليلهىا ب ىهولة .انظىر ميضىا ر ى صىرائط المعلومىات الجغرافيىة
المكانية.

ال طر

التواصل في مجال الصحة
الطارئة الصحية

المعلومات

الحوادث

طة العمل ال اصة
بالحوادث

(وظيفة) قيادة الحوادث

نظام إدارة الحوادث ()IMS
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ه ىىو عب ىىارة ع ىىن مجموع ىىة م ىىن النش ىىطة لتعري ىىف الفى ى ار والم ىىات وعام ىىة الجمه ىىور
بالقضايا الهامة في مجا الصحة والتنثير عليه وتحفيزه بشننها.
هىىي حى ل ي ىىب مو صطىىر وشىىي ى ي ىىب مجموعىة مىىن العوا ى الصىىحية ويحتىىا
إل ى جهىىو من م ىىقة وعىىا ة مىىا تكىىون عاجلىىة وغيىىر روتينيىىة .و ى تنطىىو الطارئىىة الصىىحية
عل ى صطىىر الت ىىب فىىي زيىىا ة مع ى الم ارضىىة مو مع ى الوفيىىات فىىي المجتمىىح المحلىىي
المتضرر.

الموقع السا ن

جلسة است ال
"السا نة"

هو ح ل ما مو ظىاهرة مو مىا ة مو نشىاط بشىر ايحتمى من يت ىب فىي ضىرر ويمكىن
من ي ىىفر ع ىىن ص ىىائر ف ىىي الرواح مو إص ىىابات مو مضى ىرار ص ىىحية مص ىىرت مو إت ىىالف
مو
للممتلكىىات مو فق ى ان ل ىىب العىىي والص ى مات مو اضىىط ار اجتمىىاعي وا تصىىا
ت هور بيئي.

هىىو مو ىىح بى ى ي لمركىىز عمليىىات الط ىوارئ ويمكىىن من يك ىىون ثابتىىا مو متىىنقال ويج ى من
يكىىون مجه ى از بك ى الو ىىائ الالزمىىة لال ىىتئناف ال ىريح لعمليىىة تق ى ي الص ى مات الحا ىىمة
التي تضررت ب ب ح ول اضط ار .
هىي جل ىة ال ىتصالا المعلومىات تاعقى فىور انتهىاء محى التمىارين مو الحىوا ل مىن مجى
تح ي ى م ىواطن القىىوة والضىىعف فىىي الصطىىط وال يا ىىات وااج ىراءات .انظىىر ميضىىا جل ىىة
ا تصالا المعلومات البار ة.
هىىو و ىوإل فعلىىي مو وشىىي لح ى ل طبيعىىي مو مىىن صىىنح اان ىىان انظىىر الح ى ل) يتعىىين
ىرض مو ص ىىائر فىىي الرواح مو
اال ىىتجابة لىىج مىىن مج ى منىىح مو ت نيىىة صطىىر ح ى ول ممى ا
إتالف للممتلكات مو البيئة والح من م ّ ص ائر ا تصا ية واجتماعية.
هىىي صطىىة شىىفوية مو مكتوبىىة تبىىين اله ى اف المرتبطىىة با ىىتراتيجية إ ارة الح ىوا ل .و ى
تح ى ميضىىا الم ىوار والمهىىا التشىىغيلية والمرفقىىات المحتويىىة عل ى توجيه ىات ويمكىىن من
توفر معلومات هامة عن إ ارة الحوا ل صال فتىرة تشىغيلية واحى ة مو مكثىر .انظىر ميضىا
صطة العم الصاصة بالح ل.
هي المنص اا ار الو في مركىز عمليىات الطىوارئ والم ى و عىن تح يى الهى اف
واال ىتراتيجيات والولويىات الصاصىىة بىالحوا ل وهىىي تتىول الم ى ولية الكاملىة عىىن إ ارة
الحوا ل.
هو عبارة عن هيك ا ارة الطوارئ ومجموعة من البروتوكوالت التي تشك نهجا لتوجيج
الوكاالت الحكومية والقطاإل الصاا والمنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة الصرت
للعم ى بطريقىىة من م ىقة مىىن مج ى اال ىىتجابة لجميىىح من ىواإل الط ىوارئ والتصفيىىف مىىن آثاره ىا.
ويمكى ىىن اال ى ىىتفا ة مى ىىن نظى ىىا إ ارة الح ى ىوا ل ميضى ىىا فى ىىي ع ى ى جوان ى ى مصى ىىرت مى ىىن إ ارة
الطوارئ من بينها التنه والتعافي .انظر ميضا نظا يا ة الحوا ل.

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ()ICT

مكون من مجهزة حا وبية وبرمجيات وشبكات تنق المعلومىات وكىذل الفى ار
هي نظا م
الالزمين لتصمي النظا وتنفيذ و عمج.

إدارة المعلومات

ه ى ىىي مجموع ى ىىة م ى ىىن العملي ى ىىات وااجى ى ىراءات لجم ى ىىح وتصى ى ىزين وتحليى ى ى وتوزي ى ىىح البيان ى ىىات
والمعلومات الالزمة لتنفيذ وظائف مركز عمليات الطوارئ.
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نظام المعلومات

هو مجموعة متكاملة من العناصر المحو بة وظيفتها ضمان توافر البيانات والمعلومىات
الالزمىىة لتنفيىىذ وظىىائف مركىىز عمليىىات الطىوارئ وضىىمان ىىهولة الوصىىو إليهىىا وجو تهىىا
وح ىىن تو يتهىىا وفائ ى تها .وتشىىم هىىذ العناصىىرم المىوار التن ىىيق والقيىىا ة وال يا ىىات
البن ى التحتيىىة)؛ ومتطلبىىات البيانىىات والمعلومىىات؛ ومصىىا ر
والم ىوار الماليىىة والبش ىرية و ا
البيانىىات؛ وا ارة البيانىىات تص ىزين البيانىىات وضىىمان جىىو ة البيانىىات ومعالجىىة البيانىىات
وتجميعها)؛ ومنتجات المعلومات؛ وا تص ا المعلومات.

إمكانية التشغيل البيني

هي رة نظامين مو عنصرين مو مكثر عل تبا

اإلدارة المشتركة

تاعرف عا ة با اا ارة الموح ة مو القيىا ة الموحى ة وهىي شىك مىن مشىكا إ ارة م اركىز
عمليات الطوارئ يتيا للوكاالت ذات الواليىات التكميليىة مو الواليىات المتعلقىة بىالطوارئ
من تعم ى معىىا فىىي مار بىىة وتوجيىىج مركىىز عمليىىات الط ىوارئ مىىح االتفىىاق عل ى من يتىىول
م ير واح زما المر طوا م ة الح ل الطارئ مو لفترة تشغيلية متفق عليها.

الوالية التضائية
الوكالة الرائدة
التيادة
الدرو

المستفادة

االتصال

الموقع

اللوجيستيات

اإلدارة باألهداف

البيانات با تص ا معايير مشتركة.

هىىي منظمىىة م ىىتوت مىىن م ىىتويات الحكومىىة مو وكالىىة معمين ىة) ل ى يها ىىلطة وم ى ولية
توفير بعض الوظائف والص مات اص منطقة جغرافية مح ة.
هي وكالة مو طاإل م و عن إ ارة منواإل مح ة من الطوارئ.
هىىي عمليىىة إش ى ار اآلص ىرين وتعزيىىز إج ىراءات ّبن ىاءة للعم ى المشىىتر
التعاوني من مج توجيج النشطة وتحقيق اله اف.

وا ىىت امة التفاع ى

هي القضايا المح ة التي يمكن من تطمبىق عليهىا إجىراءات تصىحيحية مىن مجى تح ىين
ال اء.
هو عملية الربط والتن يق بين عمليات التصطىيط المشىتر وجهىو الوكىاالت غيىر التابعىة
للواليىىة القضىىائية الم ى ولة عىىن اال ىىتجابة للطارئىىة .و ى يكىىون لهىىذ الوكىىاالت مصىىلحة
يا ىىاتية مو تشىىغيلية فىىي اال ىىتجابة ويمكىىن من تشىىار فيهىىا مىىن صىىال م ى و اتصىىا
إمىىا عىىن طريىىق الم ىىاع ة فىىي اال ىىتجابة تصصىىيا مىوار تكتيكيىىة لمواجهىىة الحى ل) مو
ويعتبىىر م ى ولو االتصىىا مىىن ضىىمن مىىوظفي القيىىا ة/
التعىىاون تىىوفير ع ى صىىارجي) .ا
اا ارة ويعملون تحت ااشراف المباشر لم ير الحوا ل /ائ الحوا ل.
هىىو مركىىز عمليىىات ط ىوارئ مو مركىىز يىىا ة) يعم ى عل ى الم ىىتوت المي ى اني ويقىىح عىىا ة
عل مقربة من المكىان الىذ ينبغىي من تنفمىذ فيىج العمليىات التكتيكيىة اال ىتص ا المباشىر
للم ى ىوار ) .وغالب ى ىىا م ى ىىا يك ى ىىون المرف ى ىىق هى ىىو المكتى ى ى المعت ى ىىا مو مك ى ىىان العمى ى ى الميى ى ى اني
للم ىىتجيبين و ى يكىىون محيانىىا وح ى ة متنقلىىة تىىذه إل ى موا ىىح ج ي ى ة ح ى اال تضىىاء.
ىإن المو ىح المثى للمرفىق هىو من يكىون
وبالن بة للكثير من الطوارئ الصحية العموميىة ف ّ
بالقر من المحيط الجغرافي للح ل مح توفير و ائ نق جي ة ولي في الو ط.
هي الجان من إ ارة مصاطر) الطوارئ الذ يتعام مح شىراء المىوار الما يىة والبشىرية
وتوزيعها وصيانتها واحاللها واعا تها بما يشم توفير البن التحتيىة والصى مات ال اعمىة
لموظفي اال تجابة.
هىىي نهىىج لىىم ارة ينطىىو عل ى م وضىىح اله ى اف العامىىة لال ىىتجابة للح ىوا ل؛ وصىىياغة
ا تراتيجيات ت تن إل اله اف؛ واع ا وتصصىيا المىوار المنا ىبة؛ وتح يى نتىائج مو
مها معينة ابلىة للقيىا لمصتلىف منشىطة اال ىتجابة للحىوا ل؛ وتوجيىج الجهىو مىن مجى
تحقيق النتائج؛ وتقيي النتائج به ف يا اانجاز وتي ير ااجراءات التصحيحية.

45

تشرين الثاني /نوفمبر 2015

مجموعة البيانات الدنيا

هي مجموعىة مىن عناصىر البيانىات التىي تاعى وتا ىتص لتنفيىذ الوظىائف ال ا ىية لمركىز
عمليى ىىات الط ى ىوارئ .وتت ى ىنلف مجموعى ىىة البيانى ىىات ال ى ى نيا لمركى ىىز عمليى ىىات الط ى ىوارئ مى ىىنم
نطا ىىات؛ وم شىرات مرتبطىىة بهىىا متطلبىىات البيانىىات والمعلومىىات)؛ وتعىاريف لكى م شىىر
مىىن مجى ى تحقي ىىق التوحيى ى القيا ىىي؛ ومص ىىا ر يمك ىىن الحص ىىو منه ىىا على ى بيان ىىات لكى ى
م شر؛ وتبرير منطقي لهمية ك م شر؛ وم ّ معلومات إضافية اعمة.

مركز التيادة المتنتل

هىىو عبىىارة عىىن مركبىىة ت ىىتص مها وكىىاالت اال ىىتجابة مص ى مممة ومجهم ىزة ل ى ع التن ىىيق
والم ار بىة على الم ىتوت التكتيكىىي للمىىوظفين والوكىاالت المعنيىة باال ىتجابة للطارئىىة على
الم توت المي اني.

الت فيف

التالبية
األهداف
مركز عمليات الطوارئ
الموجود ارج الموقع

الفترة التشغيلية
العمليات (وظيفة مركز
عمليات الطوارئ)
التمارين التائمة على
العمليات

تمرين التوجيه

معدات الحماية الش صية
()PPE
مركز عمليات الطوارئ
الصحية العمومية ()EOC
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هىىو النشىىطة الراميىىة إل ى تقلي ى المصىىاطر الت ىىي يتعىىرض له ىىا الشىىصاا مو الممتلكىىات
والح ى منهىىا مو تقلي ى اآلثىىار مو العوا ى الفعليىىة مو المحتملىىة للح ىوا ل .ويمكىىن من تانفىىذ
ت ابير التصفيف ب و ىوإل الحىوا ل مو مثنائىج مو بعى  .ويتطلى التصفيىف اتصىاذ إجىراءات
م تمرة للح من الصطار وتقلي الضعف إزاء الصطار والتعرض لها ولزيا ة الق رات.

هي مة تنظيمية تعتم عل توحي المكونات يا يا مىن مجى
تع ي المنظمة لتلبية االحتياجات المتغيرة.

عى المرونىة فىي بنىاء مو

ه ىىي النت ىىائج مو الحص ىىائ المى ى ار تحقيقه ىىا م ىىن تنفي ىىذ منش ىىطة محى ى ة ص ىىال فتى ىرة معين ىىة.
وتاعتبر اله اف إعالنا مح ا ووا عيا ويمكن يا ج للنوايا.

هو مركز عمليات اينشىن لى ع منشىطة اال ىتجابة للطىوارئ الكبيىرة الحجى التىي تحى ل فىي
موا ح متع ة وتتطلى م ارعىاة مجموعىة معقى ة مىن االعتبىارات مىن مهمهىا إنشىاء المركىز
عل ى ى مقربى ىىة مى ىىن صى ىىناإل الق ى ى اررات والشى ىىركاء ومصى ىىحا المصى ىىلحة والجهى ىىات المانحى ىىة
والوك ىىاالت اان ىىانية .وع ىىا ة م ىىا يك ىىون مق ىىر ه ىىذا المرك ىىز اصى ى البني ىىة التحتي ىىة العا ي ىىة
للمكات الصاصة بالوكالة الم ولة .واذا كان المركز يتول معما تن يق المناطق لعى ة
موا ح فمن الفض من يكون مقر بعي ا عن الحوا ل.
هي الو ت الالز لتحقيق مجموعة معينة من اله اف.
هىىي الوظيفىىة التىىي تضىىح التكتيكىىات وتوجىىج الم ىوار التشىىغيلية مىىن مج ى تحقيىىق مه ى اف
اال تجابة للحوا ل.
هي التمارين التي تتميىز بىإجراء محاكىاة كاملىة لعمليىة اال ىتجابة مو تنفيىذ ا ىتجابة فعليىة
تتض ىىمن ا ىىتص ا المعى ى ات والمى ىوار وتصص ىىيا الم ىىوظفين .وتا ىىتص التم ىىارين القائم ىىة
على العمليىىات للتحقىىق مىىن ىىالمة القى رات والصطىىط وال يا ىىات واالتفا ىىات وااجىراءات
وهي تشم الت ريبات العملية المح و ة والتمارين الوظيفية والتمارين الكاملة النطاق.
هو عملية ائمة عل المنا شة وتامث مب ط شك مىن مشىكا التى ريبات وتمىارين التقيىي
اله ى ف منهىىا تعريىىف منفىىذ صطىىة الط ىوارئ مو م ىىتص مي مرفىىق إ ارة الط ىوارئ بمالمىىا
الصطة مو المرفق وكيفية ا تص امهما .ويتضمن تمرين التوجيج ار ضىئيال مىن المحاكىاة
من مج التركيز عل الم ائ المتعلقة بالتن يق وتوزيح الم وليات.
هىىي المالب ى الوا يىىة مث ى الر يىىة والقفىىازات والحذيىىة) والمع ى ات الوا يىىة مث ى ال نعىىة
وال ى ى روإل ومجه ى ىزة التى ىىنف و ى ى ا ات الذن) الضى ىىرورية لحمايى ىىة الشى ىىصا مى ىىن التعى ىىرض
للمصاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية والصوتية والح اررية.
ه ىىو مرك ىىز عملي ىىات طى ىوارئ متصص ىىا ف ىىي ت ىىوفير متطلب ىىات القي ىىا ة وال ىىتحك والتن ىىيق
الالزمة لال تجابة لحاالت الطوارئ التي يترت عليها عوا صحية وتشك صط ار على

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

()PHEOC

صحة الجمهور.

ال طط

المعى ى ى ة لغ ى ىىرض تح يى ى ى الم ى ى ى وليات على ى ى مصتل ى ىىف
ه ى ىىي إش ى ىىارة عام ى ىىة إلى ى ى الوث ى ىىائق ا
الم ى ىىتويات فيم ى ىىا يتعل ى ىىق بطائفى ى ىة م ى ىىن النش ى ىىطة والهى ى ى اف المرج ى ىىوة واال ى ىىتراتيجيات
ر من الفعالية وتقلي الو ىت الىالز
والتكتيكات .واله ف من الصطط هو تحقيق م ص
لال تجابة ليح ال إل م ن ح ممكن وتوحي النشطة الروتينية المرتبطة باال تجابة
واا ارة حت يمكن توجيج الق رات ااضافية نحو معالجة الصصائا الفري ة لك حى ل.
وتاعتبر الصطط مصصصة للم تص مين الم ته فين .انظر ميضا صطىة الطىوارئ وصطىة
مركز عمليات الطوارئ وصطة ال ع .

الت طيط (وظيفة مركز
عمليات الطوارئ)

التأهب

الوقاية

الطارئة الصحية العمومية

ف ىىي مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ تاعتب ىىر وظيف ىىة التصط ىىيط م ى ى ولة ع ىىن جم ىىح المعلوم ىىات
ومعالجته ى ىىا وتحليلهى ى ىىا وتقييمه ى ىىا به ى ى ى ف التنب ى ى ى بتطى ى ىىور الطارئىى ىىة وكى ى ىىذل عىى ىىن تح ي ى ى ى
اال ىىتراتيجيات والهى ى اف المطلوب ىىة لمواجهته ىىا .وتعى ى ه ىىذ الوظيفىىة ميض ىىا م ى ولة ع ىىن
إعى ى ا ونش ىىر تق ىىارير الحال ىىة والوث ىىائق المتعلق ىىة باال ىىتجابة للحى ىوا ل .ويتك ىىون التصط ىىيط
عمومىىا مىىن العمليىىات الفكريىىة والتفاعليىىة المتمثلىىة ف ىىي تصىىمي وانشىىاء واصتب ىىار وتطىىوير
النشىىطة الالزمىىة لتحقيىىق الهى ى اف .وعىىا ة م ىىا تتمثىى نتيج ىىة عمليىىة التصطىىيط الجامع ىىة
من يمىىة المنىىتج النهىىائي م الصطىىة) تكىىون م ى مهميىىة مىىن يمىىة عمليىىة
والشىىاملة فىىي ّ
التصطىىيط نف ىىها لكىىون عمليىىة التصطىىيط ت ىىتن إل ى الت ى زر الىىذ يجمىىح بىىين الوكىىاالت
والشصاا ذو المصالا المشتركة من مج تحلي المشاك وحلها بطريقة تعاونية.
هو ما تتمتح بىج الحكومىات والوكىاالت المعنيىة باال ىتجابة والتعىافي والمجتمعىات المحليىة
والف ار من معارف و رات تتيا له تو ح اآلثار الناجمة عن طائفة وا عة من الح ال
المحتملىىة مو الوشىىيكة مو الحاليىىة واال ىىتجابة لهىىا والتعىىافي منهىىا على نحىىو فعىىا  .وتاعتبىىر
حالىىة التنهى نتاجىىا لم ىزيج مىىن التصطىىيط وتصصىىيا المىوار والت ى ري وتطبيىىق التمىىارين
والتنظىىي مىىن مجى بنىىاء وا ىىت امة وتح ىىين القى رات التشىىغيلية ا ىىتنا ا إل ى عمليىىات تقيىىي
المصاطر.
المتصىىذة بنىىاء عل ى عمليىىات تقيىىي المصىىاطر مىىن مج ى تفىىا
هىىي النشىىطة والت ى ابير ا
المصىاطر القائمىىة والناشىىئة .وغالبىىا مىىا اي ىتص مصىىطلحا الو ايىىة والتصفيىىف بالتبىىا ل ّن
الهى ف منهمىىا هىىو الحى مىىن احتمىىا و ىوإل الكىوارل مو مىىن اآلثىىار الناجمىىة عنهىىا وكىىذل
م ىىن ض ىىعف المجتمع ىىات المحلي ىىة إ ازء تلى ى الكى ىوارل .ويمك ىىن تنفي ىىذ تى ى ابير الو اي ىىة ف ىىي
مرحلتي اال تجابة والتعافي ميضا من مج منح ح ول عوا معينة.
هى ىىي ح ى ى ول مو صطى ىىر وشى ىىي بح ى ى ول مى ىىرض مو حالى ىىة صى ىىحية  -ب ى ىىب اارهى ىىا
المع ي ىىة مو ال ىىمو البيولوجي ىىة
البيول ىىوجي مو م ىىرض وب ىىائي مو جائحى ىة مو محى ى العوامى ى ا
الج يى ة والش ى ي ة الفتى  -تنىىذر بو ىوإل ع ى كبيىىر مىىن الوفيىىات مو ااصىىابات مو حىىاالت
العجز ال ائ مو الطوي الم .

الطارئة الصحية العمومية
التي تثير قلتاً دولياً
(( )PHEICالتعريف الوارد
في اللوائص الصحية الدولية)

هي حى ل ا ىتثنائي يحى م كمىا هىو منصىوا عليىج فىي هىذ اللىوائا [الصىحية ال وليىة]
عل ى منىىج )1 :يشىىك صط ى ار محىىتمال يح ى ق بالصىىحة العموميىىة فىىي ال ى و الصىىرت وذل ى
ب ب انتشار المرض وليا و )2يقتضي ا تجابة ولية من م قة.

التواصل مع الجمهور

ه ىىو عب ىىارة ع ىىن نظ ىىا وعملي ىىة لتزويى ى عام ىىة الجم ىىاهير بالمعلوم ىىات الت ىىي تصل ىىق ال ىىوعي
والمعرفىىة حت ى يت ىىن للنىىا تصىىحيا فهمه ى الشصصىىي للمصىىاطر وكىىذل ر و فعله ى
و ارراته وتصرفاته إزاء الته ي ات والزمات.
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الدعم االحتياطي
ال طر

تتييم الم اطر

التبليغ عن الم اطر

إدارة الم اطر

قابلية التحجيم

التطاع
الحلتة الدراسية

المستوى الميداني

تترير الحالة ()SITREP
الوعي الظرفي
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رات ثانوية مو احتياطية للمىوار البشىرية والما يىة صشىية من تتعىرض ى رات
هو امتال
الموار ال ا ية للضرر مو تصبا غير متوفرة ل ّ ب من ال با .
ويعتبىىر نتاج ىىا
هىىو المىىزيج المتمثى ى ف ىىي احتم ىىا و ىوإل الحىى ل والعوا ى ى المترتبىىة علي ىىج ا
للتفاع بين الصطار الطبيعية والصرت التي ي ىببها اان ىان وجوانى الضىعف وموجىج
التعرض والق رات.
هىىو عب ىىارة عىىن عمليىىة لتح يى ى المصىىاطر التىىي ينبغ ىىي إعطا ه ىىا الولويىىة مىىن مجىى إ ارة
المصى ىىاطر عبى ىىر الم ى ىزيج التى ىىاليم تح ي ى ى المصى ىىاطر وتحلي ى ى المصى ىىاطر وتقيى ىىي م ى ىىتوت
المصىىاطر وفقىىا لمعىىايير مو مه ى اف مو مصىىاطر مح ى ة ىىلفا مو مقىىايي مصىىرت .وتشىىم
عمليات تقيي المصاطر ا تعراضا للصصائا التقنية ليصطار وتحلىيال لوجىج التعىرض
وجوان ى ى الضى ىىعف وتقييم ى ىا لفعاليى ىىة ى ى رات التحم ى ى ال ى ىىائ ة فيمى ىىا يتعلى ىىق ب ى ىىيناريوهات
المصاطر المحتملة.
هو التواص مح الجمهور في جميح مراح التنه واال تجابة والتعافي الصاصة بطارئىة
صحية عمومية صطيرة من مج تشجيح اتصاذ رارات م تنيرة واح ال تغييىر إيجىابي فىي
ال لو وتعزيز الثقة.
ه ىىي النش ىىطة المن م ىىقة الراميىىة إلى ى توجي ىىج وم ار ب ىىة إحىى ت المنظمى ىات مو الكيانى ىات فيم ىىا
يتعلىىق بالمصىىاطر .وهىىي الىىنهج المنىتظ المتمثى فىىي إ ارة حىىاالت عى اليقىىين ابغيىىة تقليى
ىرر والص ى ىىائر المحتملى ىىة مث ى ى ح ى ى ول ص ى ىىائر فى ىىي الرواح والصى ىىو والم ى ىوار
الضى ى ا
ىرض وآث ىىار ض ىىارة مص ىىرت) إلى ى م نى ى حى ى ممكىىن .وتتض ىىمن ه ىىذ
وحىى ول إص ىىابات ومم ى ا
النشطة إجراء عمليات تقيي المصاطر وتنفيذ ت ابير معالجة المصاطر والتقيىي والرصى
واال تعراض.
هي الق رة عل زيا ة الحج مو تقليصىج مىن مجى تعى ي القى رات واامكانىات عىن طريىق
إضىىافة مو إيقىىاف بعىىض القوالى التنظيميىىة مىىن مجى التكيىىف مىىح التغيىرات الحاصىىلة فىىي
الطل ون الحاجة إل إعا ة تشكي الهيك ال ا ي.
هىىو واح ى مىىن ال ىا مو مىىن الجوان ى
مجتمح ما.

الجماعيىىة لمنطقىىة جغرافيىىة مىىا مو ا تصىىا مىىا مو

هىىي منا شىىة غيىىر ر ىىمية ومو مجهىىة يقو ه ىىا مقىى  /ائى ى الحلقىىة وال تتقيى ى بإط ىىار زمن ىىي
والهى ف منهىىا تعريىف المىىوظفين والشىركاء بىىالصطط وااجىراءات واال ىىتفا ة مىن مشىىاركته
في صق مح المنتجات.
هىىو المو ىىح الفعلىىي لال ىىتجابة العمليىىة للط ىوارئ عل ى الم ىىتوت التكتيكىىي .وعن ى ما تعجىىز
القى ى رات المت ىىوفرة على ى الم ىىتوت الميى ى اني ع ىىن اال ىىتجابة للحى ى ل يص ىىبا ور مرك ىىز
عمليىىات الطىوارئ الى اع للم ىىتوت الميى اني والىىذ يعمى على الم ىىتوت التشىىغيلي) هىىو
تق ى ى ي الم ى ىىاع ة فيمى ىىا يتعلى ىىق باللوجي ى ىىتيات م الم ى ىوار ) واال ى ىىتراتيجية م التوجيى ىىج
والتن يق).
هو تقرير يص ر بصورة روتينية ويق معلومات حالية عن اال تجابة للطارئة واجىراءات
اال تجابة الفورية والم تقبلية وتحليال لتنثير الطارئة ويح القضايا المتعلقة بإ ارتها.
هو الوعي واالهتما بما يح ل في بيئة معينة في و ت معين مىح التركيىز بوجىج صىاا
عل ى تىىنثير التغي ىرات الحاصىىلة فىىي تلى البيئىىة؛ بمعن ى آصىىر هىىو معرفىىة تفاصىىي تطىىور
الحوا ل مو الح ل.

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

إجراءات التشغيل الموحدة
()SOPs
اللجنة التوجيهية
االستراتيجي

الوكالة الداعمة

التدرة على مواجهة
االحتياجات المفاجئة
التمرين المنضدي ()TTX

التكتيكي

االتصاالت التتنية
اإلدارة /التيادة الموحدة

هىىي مجموعىىة مىىن التعليمىىات مو التوجيهىىات التىىي تبىىين بالتفصىىي ن ىوإل ااج ىراءات التىىي
ينبغي من يتصذها موظفىو مركىز عمليىات الطىوارئ  -وكىذل الكيفيىة والزمىان والشىصاا
وال با – فيما يتعلق بنح ال مو مها مح ة.
ه ىىي لجن ىىة مار ب ىىة مو لجن ىىة م ىىتص مين م ى ى ولة ع ىىن ت ىىوفير الى ى ع فيم ىىا يتعل ىىق بالتك ّفى ى
والقيا ة وال يا ة العامة والتموي لفريق عام مكلمف بإنشاء مركز عمليات طوارئ.
تتمث ال مة المميزة للشيء اال تراتيجي في منىج يتعامى مىح مفىاهي طويلىة المى ن ىبيا
وعاليى ىىة الم ى ىىتوت تنظى ىىر إل ى ى الصى ىىورة الكامل ى ىىة م ى ىىن مج ى ى م ى ىىج الهى ى ى اف وال يا ى ىىات
وت ل الت ااجراءات الرئي ية للمنظمىة فىي كى متما ى  .ومىن ال ىمات الصىرت منىج ى
يتضمن عنص ار معياريا مو عنص ار يصتا بوضح المعايير.
هىىي وكالىىة تىىوفر الصى مات مو المىوا الضىىرورية مو المىىوظفين الالزمىىين لى ع مو م ىىاع ة
وكالىىة ارئ ى ة م الوكالىىة الم عومىىة) .ويمكىىن من تق ى الوكىىاالت ال اعمىىة هىىذا ال ى ع إمىىا
عى ىىن طريى ىىق الم ى ىىاع ة م الم ى ىىاهمة بموار هى ىىا التشى ىىغيلية الذاتيى ىىة) مو التعى ىىاون تق ى ى ي
الم اع ة غير المباشرة).
هي الق رة عل االعتما عل موار إضىافية مىن مجى مواصىلة العمليىات وزيىا ة القى رات
اال تضاء وعا ة ما يكون ذل في إطار اال تجابة للطوارئ.
ح
هو شك من مشكا الت ريبات مو تمارين التقيي القائمة عل المنا شة ويلتقي فيها جميىح
الموظفين المعيمنين ل ت مركز عمليات الطوارئ بصورة غير ر مية وبى ون حى و زمنيىة
ضىىيقة ل ار ىىة بعىىض حىىاالت الط ىوارئ االفت ارضىىية .ويتضىىمن ذل ى منا ش ىة اال ىىتجابات
المرجىىوة وتح يى ى المشىىاك وحله ىىا بنىىاء على ى صطىىة المرك ىىز التشىىغيلية وصط ىىط الطى ىوارئ
الصاصة بالوكاالت.
هو النشطة والموار والمناورات التي تطبق مباشرة عل م توت المهىا مىن مجى تحقيىق
اله اف .انظر الم توت اال تراتيجي للمقارنة .والم توت التكتيكي هو الم توت ال نى
م ىىن الم ىىتوت اال ىىتراتيجي والعلى ى م ىىن الم ىىتوت التش ىىغيلي) ال ىىذ تى ى ار في ىىج عملي ىىة
اال تجابة للطوارئ.
ه ى ىىي االتصى ى ىىاالت المتعلق ى ىىة ب ى ى ىالبروتوكوالت وااجى ى ىراءات وال ى ى ىىالي
المعلومات الحيوية بين المشاركين الرئي يين في إ ارة حالة الطوارئ.

الم ىى ىىتص مة لنق ى ى ى

هى ىي عب ىىارة ع ىىن نه ىىج يق ىىو على ى العمى ى الجم ىىاعي ف ىىي إ ارة الطى ىوارئ المعقى ى ة المتعى ى ة
الوكى ىىاالت مو المتع ى ى ة الواليى ىىات القضى ىىائية وي ى ىىما لجميى ىىح الوكى ىىاالت ذات الم ى ى وليات
الجغرافي ىىة مو الوظيفي ىىة التكميليى ىة ف ىىي عملي ىىة اال ىىتجابة بإنش ىىاء مجموع ىىة مش ىىتركة م ىىن
اله ى اف واال ىىتراتيجيات والعمليىىات .وتانشىىن وكالىىة ارئ ى ة بنىىاء عل ى اتفىىاق حىىو المشىىكلة
الرئي ىىية الج ىار معالجتهىىا؛ فيمىىا تتقا ى الوكىىاالت الصىىرت الم ى ولية وتشىىار مشىىاركة
كاملة في صنح القرارات .انظر ميضا اا ارة المشتركة.
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الملحق 2م نموذ لمفهو العمليات )CONOPS
ى يكىىون مىىن الض ىىرور إش ى ار الع ي ى مىىن الوك ىىاالت والقطاعىىات والواليىىات القضىىائية ف ىىي حىىاالت الط ىوارئ الص ىىحية
العمومي ىىة .ل ىىذل يحى ى مفه ىىو العملي ىىات  )CONOPSال وار والم ى ى وليات المنوط ىىة بجمي ىىح المش ىىاركين ف ىىي عملي ىىة
اال تجابة المن م قة ويوضا كيفية العم المشتر بين المنظمات.
وي تعين هذا النموذ بنظا إ ارة الحىوا ل للتعامى مىح الترتيبىات المتعلقىة بالقيىا ة والىتحك الالزمىة للتن ىيق الفعىا بىين
الوكىىاالت الم ىىتجيبة التابعىىة لقطاعىىات وواليىىات ضىىائية مصتلفىىة وكىىذل بىىين م ىىتويات اال ىىتجابة المتع ى ة الم ىىتوت
الى ىىوطني و ون الى ىىوطني والمحلى ىىي) .ويح ى ى نظى ىىا إ ارة الح ى ىوا ل الم ى ى وليات الصاصى ىىة بى ىىاا ارة والعمليى ىىات والتصطى ىىيط
واللوجي ىىتيات والشى ى ون المالي ىىة واا اري ىىة وال يا ىىات واالتص ىىاالت ويمك ىىن تكييف ىىج ل ىىيالئ ىىياق الحى ىوا ل وال ىىتيعا
مصالا وواليات الوكاالت الم تجيبة التي ايحتم من يح ل ت اص بين صالحياتها وم ولياتها وم وارها.
ويح ى هىىذا النم ىىوذ الم ى وليات المتعلقىىة بالص ىىحة العموميىىة وااج ىراءات ذات الص ىىلة عل ى الم ىىتويات اال ىىتراتيجية
والتشغيلية والتكتيكية ويوضا كيفية ارتباطها بالهياك الوطنية الو ح ا ارة الكوارل.
ومىىن المىىرجا من يتطل ى المىىر إج ىراء تع ى يالت عل ى الم ىىتوت اال ىىتراتيجي مو التشىىغيلي لمواجهىىة م ىىائ مح ى ة مو
م ائ ترتبط بتن يق الموار  .ومىن المثلىة على التعى يالت المحتملىة إنشىاء يىا ة م
موحى ة اصى وظيفىة اا ارة مىن مجى
ضمان توحي الجهو ؛ مو إنشاء وح ة كبيرة اجىراء عمليىات التبليى عىن المصىاطر؛ مو تو ىيح الوظىائف العلميىة والتقنيىة
في فرإل العمليات.
ويبين الشك  9الهيك التنظيمي للقيا ة واال تجابة.
المستوى التنفيذي
فرير السياسات

اللجنة التوجيهية

االستراتيجي

السلطة الوطنية إلدارة الكوارث
التعاون بين
التطاعات

التطاع
مركز عمليات
الطوارئ

التطاع
مركز عمليات
الطوارئ

الشركاء من التطاعات

المستوى الميداني

مركز عمليات الطوارئ

الصحية العمومية

الشركاء من التطاعات

المستوى الميداني

مركز عمليات الطوارئ

الصحية العمومية

مركز عمليات
الطوارئ الصحية
العمومية
الشركاء من التطاعات

المستوى الميداني

مركز عمليات الطوارئ

الصحية العمومية

الشركاء من التطاعات

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

المستوى الميداني

مركز عمليات الطوارئ

الصحية العمومية

الشركاء من التطاعات

التكتيكي

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

-1

المستوى االستراتيجي والسياساتي

ايعتبىىر هىىذا الم ىىتوت معلى م ىىتوت فىىي الهيكى الىىوطني ا ارة الكىوارل وهىىو م ى و عىىن التن ىىيق اال ىىتراتيجي وصىىنح
ال يا ىىات .وعىىا ة مىىا يقىىو هىىذا الم ىىتوت مكت ى ال ىرئي  /رئىىي الىىوزراء مو من ى و لمجل ى الىىوزراء وتىىزو الوكىىاالت
المشاركة بق رات اا ارة التنفيذية .و يض ميضا شركاء تقنيين وممثلين يا يين من المناطق المتضررة.



وفيما يتعلق بالم وليات وااجراءات ذات الصلة يضطلح الم توت اال تراتيجي بما يليم



توفير توجيهات رفيعة الم توت لتنفيذ عملية اال تجابة



تح ي ضرورة إعالن حالة الطوارئ عل الم توت الوطني



تح ي و ت انتهاء حالة الطوارئ الوطنية



وضح وا رار ال يا ات الالزمة لتنفيذ اال تجابة



إنشاء اله اف الوطنية والمتع ة الجن يات



وضح صطط عل الم توت الوطني ل ع هذ اله اف



تن يق ا تجابة الوكاالت عل الم توت الوطني



رص التن يق والتنفيذ التشغيلي لال تراتيجية



ضمان توفير الموار البشرية والق رات الصرت الالزمة ل ع العمليات وتحقيق اله اف المح ة



إع ا و /مو اعتما الموا واارشا ات التقنية والنشطة الصاصة بالتواص مح الجمهور.

وفىىي إطىىار نهىىج لمواجهىىة الصطىىار المتعى ة تا ىىن هىىذ الوظيفىىة فىىي معظى البلى ان عىىا ة إلى ال ىىلطات الوطنيىىة ا ارة
الكوارل مث المكت الوطني ا ارة الكوارل مو وكالة مماثلة.
وينبغي إنشاء مركز لعمليىات الطىوارئ على الم ىتوت الىوزار لتن ىيق التصطىيط والعمليىات مىح ىائر الىو ازرات والجهىات
الشريكة في اال تجابة ولم ار بة وتن يق منشطة مراكز عمليات الطوارئ العاملة عل الم توت التشغيلي مىن مجى تنفيىذ
ا ىىتجابة صىىحية عموميىىة .و ى يشىىم ذلى التن ىىيق مىىح الجهىىات ال وليىىة الشىريكة لضىىمان توحيى الجهىىو على الم ىىتوت
اال تراتيجي .ووفقا لتق ير ال ولة العضو فإنج يمكن تن يق الجهو ال ولية بما فيها المنظمات ال وليىة والمنظمىات غيىر
الحكومية من صال نظا مجموعات الم المتح ة.
وفي حالة ع وجو مركز لعمليات الطوارئ على الم ىتوت اال ىتراتيجي يجى من تىوفر و ازرة الصىحة تمثىيال كافيىا فىي
هىىذا الص ى ويج ى من تتىىوفر فىىي الهيك ى الىىوطني ا ارة الك ىوارل الصىىالحيات المالئمىىة لضىىمان التن ىىيق مىىح جميىىح
الم تجيبين عل الم توت اال تراتيجي.
وفي حالة الح ال الصحية العمومية الصىغر حجمىا يمكىن تحقيىق التن ىيق مىن صىال مركىز عمليىات الطىوارئ وحى
وال يتطلى ى الم ىىر تى ى ص هيكى ى وطن ىىي كامى ى ا ارة الكى ىوارل .مم ىىا إذا تص ىىاع حجى ى ونط ىىاق الفاش ىىية مو غيره ىىا م ىىن
الطىوارئ بمىىا ي ىىت عي مشىىاركة عى كبيىىر مىىن الم ىىتجيبين مىىن صىىار الوكالىىة الصىىحية فإنىىج ينبغىىي النظىىر فىىي إشى ار
ال لطة الوطنية ا ارة الكوارل .ويج من يكون هنا تن يق وثيق وتبا للمعلومات في الو ىت المنا ى بىين ال ىلطة

51

تشرين الثاني /نوفمبر 2015

الوطني ىىة ا ارة الكى ىوارل و ىىائر الوك ىىاالت الم ىىتجيبة .ومثن ىىاء عمى ى مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ يجى ى
م ولي االتصا اص الهيك الوطني ا ارة الكوارل من مج عرض القضايا الصحية.

تثبي ىىت عى ى م ىىن

ولضىىمان وضىىوح الم ى وليات والصىىالحيات يج ى من تح ى القيىىا ة العليىىا فىىي الحكومىىة الوطنيىىة العال ىىات الم عومىىة
و ال اعمىىة بىىين وكىىاالت اال ىىتجابة .فالوكالىىة الم عومىىة هىىي الوكالىىة ذات الم ى ولية والصىىالحية والصب ىرة التقنيىىة ا ارة
الحوا ل مو الح ل عل الوجج الفض  .والوكىاالت ال اعمىة هىي التىي لى يها مىوار إضىافية مو متاحىة مىن بينهىا مىوار
بش ىرية وم ىوا وصب ىرات تحتىىا إليهىىا الوكالىىة الم عومىىة .وعن ى ما ت ىىاه الوكالىىة مو الواليىىة القضىىائية ال اعمىىة بموار هىىا
الذاتية مباشرة في عملية اال تجابة فإنها تكىون وكالىة م ة
ىاع ة .ممىا عنى ما تكىون م ىاهمتها غيىر مباشىرة فإنهىا ت ىم
وكالىىة متعاونىة .وفىىي كثيىىر مىىن الحيىىان تشىىار الوكىىاالت الم ى ة
ىاع ة بالتعىىاون مىىح الوكالىىة ال ارئى ة مشىىاركة مباشىرة فىىي
هيك القيا ة والتحك الصاا بإ ارة اال تجابة وذل لتجن از واجية الجهو و وء ا تص ا الموار الشحيحة.

-2

المستوى التشغيلي (التنسيتي)

يتول الم توت التشغيلي م ولية التن ىيق الفعىا لجميىح عناصىر اال ىتجابة وتعزيىز الىوعي الظرفىي ل ىلطات الم ىتوت
اال تراتيجي.
وفيما يتعلق بالم وليات وااجراءات ذات الصلة يضطلح الم توت التشغيلي بما يليم



توفير القيا ة التقنية لعملية اال تجابة التشغيلية باال تنا إل اارشا ات اال تراتيجية



وضح الصطط التشغيلية من مج تحقيق اله اف اال تراتيجية



التن يق بين ا تجابة الوكالة وا تجابة الوكاالت الصرت بما فيها الوكاالت ال وليىة الشىريكة التىي ت ىتجي
الم توت التشغيلي



توجيج وتعزيز الوعي الظرفي للوح ات التكتيكية وما تقو بج من مفعا



إعطاء الولوية للموار الالزمة ل ع منشطة اال تجابة عل الم توت التكتيكي وتوفير هذ الموار



تكوين الصورة التشغيلية المشتركة التي تاصنح عل م ا ها الق اررات اال تراتيجية والتشغيلية.

على

وفي بعض الحاالت يمكن من تا مج الم وليات الصاصة بالم توت التشغيلي والم توت اال تراتيجي فىي مركىز عمليىات
طىوارئ واحى  .وفىىي البيئىىات المحى و ة المىوار يمكىىن من ايى ر مركىىز عمليىىات الطىوارئ الصىىاا بالم ىىتوت التشىىغيلي فىىي
الم توت الوطني.
وفىىي حالىىة اضىىطالإل وكىىاالت مصىىرت بىىإ ارة بعىىض م اركىىز عمليىىات الط ىوارئ يتعىىين تن ىىيق التصطىىيط التشىىغيلي مىىح هىىذ
المراكز لضمان اال تص ا الفعا للموار وتوحي الجهو  .وحيثما ممكن ينبغي من تع ِّىين الوكىاالت الم ىتجيبة بمىا فيهىا
الوكىىاالت ال وليىىة الش ىريكة م ى و اتصىىا للعم ى اص ى المركىىز الصىىاا بالم ىىتوت التشىىغيلي مىىن مج ى ع ى توحي ى
الجهو .
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المستوى التكتيكي (التنفيذي)

يتمثى ى الم ىىتوت الثال ىىل م ىىن اال ىىتجابة ف ىىي اا ارة التكتيكي ىىة لعملي ىىات اال ىىتجابة .وصالف ىىا للم ىىتوت ال ىىوطني مو ون
الوطني عا ة ما يقح هىذا الم ىتوت فىي م ىر مكىان ممكىن إلى مكىان الحىوا ل م على م ىتوت المنطقىة مو المجتمىح
المحلىىي .و ى يكىىون عبىىارة عىىن مركىىز يىىا ة متنقى وم ىىت مو مركىىز عمليىىات يعمى فيىىج موظفىىون مىىن جميىىح الوكىىاالت
المحلية المشاركة في اال تجابة مو مركز عمليات محلي مصصا للطوارئ الصحية العمومية.
ويعى هىىذا الم ىتوت م ى وال عىىن العمىا اليوميىىة التىي تفضىىي إلى تحقيىق الهى اف والغىراض اال ىىتراتيجية والتشىىغيلية
ا
المح ى ة .وانجىىاز هىىذ العمىىا يعكىىف مركىىز العمليىىات التكتيكىىي عمومىىا عل ى وضىىح صطىىط عم ى تركىىز عل ى تنفيىىذ
معمىىا يمكىىن يا ىها وتحقيقهىىا با ىىتص ا الم ىوار التكتيكيىىة صىىال فت ىرة تشىىغيلية مح ى ة تبل ى فىىي العىىا ة  24ىىاعة
بالن ىىبة ال ىىتجابة الص ىىحة العمومي ىىة) .وف ىىي إط ىىار صط ىىة العمى ى الصاص ىىة ب ىىالحوا ل يحى ى التصط ىىيط التكتيكىىي منى ىواإل
اآلليات التي يمكن ا تص امها في ح و الموار المتاحة من مج تحقيق النتائج المرجوة.
وينبغي أن تُصنع الت اررات المتعلتة باألعمال التكتيكية في أدنى مستوى ممكن.
ويج ى من تتىىوفر فىىي الم ىىتوت التكتيكىىي حريىىة تح ي ى م ىىار العم ى بنىىاء عل ى اله ى اف المح ى ة .وينبغىىي من تتفىىا ت
الم ىىتويات العل ى منىىج توجيىىج معمىىا مو مهىىا معينىىة با ىىتثناء مىىا تمليىىج يىىو ال يا ىات والم ىوار  .ويج ى من يكىىون
بإمكىىان الم ىىتوت التكتيكىىي التواصى مىىح الم ىىتوت التشىىغيلي مىىن مجى طلى المىوار التىىي يحتىىا إليهىىا انجىىاز الهى اف
المح ة.
فإن التن يق بين مركز عمليات الطىوارئ والوكىاالت الصىرت مىن
وكما هو الحا في الم تويات العل من التكتيكي ّ
بينها الوكاالت ال ولية الشريكة في عملية اال تجابة المحلية ممر بال الهمية لضمان تحقيق مفض الحصائ .

-4

تصنيف الحوادث /الحدث وتحجيم مركز عمليات الطوارئ

تاعتب ىىر عملي ىىة التص ىىنيف تقييم ىىا لم ىىتوت المص ىىاطر المرتبط ىىة ب ىىالحوا ل وه ىىي تنص ىىذ ف ىىي االعتب ىىار عوامى ى مثى ى نط ىىاق
الح ىوا ل الجغ ارفىىي وم ى ت تعقي ى وح تىىج وم تىىج وكىىذل حج ى الم ىوار ال اصليىىة المتىىوفرة والصىىرت الصارجيىىة المطلوبىىة
لال ىىتجابة للح ىوا ل .وتب ى م عمليىىة التصىىنيف – مو تقيىىي المصىىاطر  -فىىور اكتشىىاف الح ىوا ل مو تلقّىىي إصطىىار مو إنىىذار
بو وعج وذلى لضىمان تنفيىذ ا ىتجابة عاجلىة وتىوفير مىوار كافيىة لهىا .ومىن الضىرور إعىا ة التقيىي الم ىتمرة للحىوا ل
الضرورة.
لضمان تصعي اال تجابة مو تصفيفها ح
وغالبا ما تب م هذ العملية في الم توت التكتيكي لكنهىا تصىير تشىغيلية وا ىتراتيجية عنى الحاجىة إلى مىوار إضىافية مو
في حالة تجاوز العتبات المح ة لفا .وفي عملية التصنيف يعتم الت ر في الم تويات التي غالبىا مىا يتىراوح عى ها
إل ى تصىىعي م ىىتويات مو م ارح ى
بىىين  3و 5م ىىتويات عل ى زيىىا ة حج ى الم ىوار المطلوبىىة لال ىىتجابة وهىىو مىىا ي ى
تفعيى مركىىز عمليىات الطىوارئ .فكلمىىا ارتفعىت رجىىة تصىنيف الحىوا ل از حجى المىوار المطلوبىىة لال ىىتجابة واا ارة
و از ت الحاجة إل ااع ا الكام لتفعي مركز عمليات الطوارئ.
وعن تلقّي إنذار بو وإل حوا ل مرتفح المصاطر مو بقىر و وعىج تعىيِّن الوكالىة الم ى ولة وهىي و ازرة الصىحة فىي حىا
ير للحوا ل كي يرص الح ل ويع رجة تصنيفج وحج اال تجابة لج بما يتالء مح تطىور الوضىح .وفىي
تعيينها) م ا
مراكز عمليات الطوارئ الصاصة بالم توت الوطني تتح معل رجة تصىنيف بغىض النظىر عىن عى الى رجات بنىاء
عل ما يتركىج الحى ل مىن مثىر وا ىح النطىاق على ال ىكان والنظىا الصىحي ممىا يتطلى تنفيىذ ا ىتجابة من مىقة متعى ة
القطاعات ومتع ة الواليات القضائية وم عومة بالم اع ة ال ولية.
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البنى التحتية المطلوب توفيرها لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية
الملحر  :3ال ُنظم و ُ
البنى التحتيىة المطلىو توفيرهىا لمركىز عمليىات الطىوارئ فىي كى مىن الم ىتوت
يق الج و ممثلة عل عناصر ال اىنظ و ا
ال ا ي والعا والمث لتطور المركز وكذل لمصتلف مراح إ ارة الطوارئ.
إن المتطلبات المصنفة بننها م ا ية هي التي ت ع عمليات المركز ال ا ية والتي ي تطيح تنفيذها عى محى و مىن
ّ
المعتمى ة على نطىاق
ىات
الممار
ى
ث
تم
ىي
ه
ف
ىة
م
عا
ىا
ه
بنن
ىنفة
ص
الم
ىر
ص
العنا
ىا
م
م
ىة.
ج
الحر
الحاالت
في
حت
ظفين
المو
َ
وا ح لمراكز عمليات الطوارئ في ظروف التشغي العا ية .وبالن بة للعناصر المصنفة بننها المثى فهىي التىي ايتو ىح
إلى تعزيىىز ى رات المركىىز وم ائىىج وبالتىىالي يمكىىن اعتما هىىا
من تىىوفر صصىىائا متطىىورة ولكىىن غيىىر جوهريىىة ى ت ى
عن الحاجة إل مركز عمليات طوارئ متق وم عو بالتموي الكافي.
المفتاحم  =Bم ا ي  =Gعا  =Oممث

 =Sمتصصا  =Mالتصفيف  =Pالتنه

 =Rاال تجابة  =Aفي جميح المراح

المركز الثابت/
الدائم

العناصر

المركز
المتنتل/
الميداني

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

طابعة

B

B

لوحة كتابة

B

B

آلة نا صة

B

B

B

B

ما ا ضوئي

B

B

طابعة متع ة الوظائف كب ي للمذكورة معال )

B

B

ار مة

O

جهاز فاك

نظا فاك

 2-1مع ات وص مات
االتصاالت ال لكية
والال لكية
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ح

اال تضاء)

متع الصطوط ح

اال تضاء)

O

م تلزمات للمع ات المكتبية

B

B

محطة م ا ية لالتصا الال لكي

G

G

مجهزة اتصا ال لكي محمولة

G

G

اتصاالت للبيانات ال اتلية ال ا ية مو االحتياطية)

O

O

هواتف اتلية بالقمر الصناعي)

O

G

صطوط تابعة للشبكة الهاتفية العمومية التبا لية )PSTN

B

O

اتصا م ا ي باانترنت

B

B

اتصا فائق ال رعة باانترنت

G

G

ج ىىر ىىمعي وبص ىىر متعى ى النق ىىاط اجى ىراء المى ى تمرات مو
الص مات المماثلة

G

O

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

جهاز لتقوية ااشارة /ج ر لالتصاالت التكتيكية

S

S

اتصىىاالت شىىبكية ائمىىة بىىين الموا ىىح والم اركىىز التىىي تقىىح صىىار
اال تضاء)
مركز عمليات الطوارئ ح

O

O

G

O

مع ات اجراء م تمرات هاتفية /في يوية

B

G

مع ات اجراء م تمرات عبر اانترنت

G

G

G

G

نظا  /ص مات للبري االكتروني

B

B

تقنية نق الصوت /الفي يو عبر بروتوكو اانترنت )VoIP

G

O

نظى ى ىىا م ار بى ى ىىة االتصى ى ىىاالت المتكاملى ى ىىة  )ICCSالال ى ى ىىلكية
والهاتفية)

S

S

B

B

شبكة منطقة محلية )LAN

B

O

شبكة ال لكية

G

G

شبكة لبل المعلومات وتبا لها

O

O

O

O

S

S

مكتبية /محمو  /لوحية)

B

B

مجهزة لتصزين البيانات الما ية /االفتراضية)

B

B

ما ية /افتراضية)

G

G

تلفزيون كبلي /اتلي /إلكتروني

G

G

مشغ  /م ج م راا في يو ر مية /م راا بلو ار

B

G

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

B

B

جهاز تب ي مصفوفة الصوت والفي يو

G

O

نظا تحك عن ابع ) مركز
تقنية البل الت فقي

O

O

O

O

مجهزة كشف الموا في المي ان

S

S

نظا صوت

B

B

شبكات ا تشعار ال لكية

S

S

جهاز تعرف عل التر ات الال لكية )RFID

S

S

مجهزة تح ي موا ح

S

G

نظا تصوير عن ابع

S

S

فرعي آلي صصوصي )PABX

شبكة مق

نظا للر ائ

 3-1البنية التحتية للشبكات

الهاتفية والر ائ الفورية)

مجهزة شبكات مب ِّ

ِّ
موجج)

ع احتياطي للشبكات

 4-1البنية التحتية
التكنولوجية

معرف ى ىىة بالبرمجي ى ىىات
محاك ى ىىاة افت ارض ى ىىية للش ى ىىبكات /ش ى ىىبكات م
)SDN
حوا ي
صوا
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حوا ي

مكتبية /محمو  /لوحية)

O

O

 5-1ممى ى ى ى ى ى ى ىىن تكنولوجيى ى ى ى ى ى ى ىىات م ج ر مي

B

B

ج ار حماية

B

B

تشفير

G

G

شبكات صاصة افتراضية )VPN

B

B

برمجيات لمكافحة الفيرو ات /البرمجيات الصبيثة

G

G

تقنية لكشف نقاط الضعف

B

B

G

O

تصزين /ع احتياطي لبيانات الشبكات

B

B

ا تراتيجية بار ة للن خ االحتياطي صار المو ح

G

G

ا تراتيجية افئة للن خ االحتياطي صار المو ح

O

O

O

O

G

G

المعلومات

ع احتياطي للبيانات المحلية

ا تراتيجية

 -2برمجيات إدارة المعلومات

 1-2الوظائف

ا تعا ة ريعة للص مات
التحلي التنب

والنمذجة التنب ية

GA

GA

ترص ى الش ى ون الصىىحية /جميىىح المصىىاطر) واع ى ا الص ىرائط
والتحليالت وااحصاءات

GA

GA

توجيج اانذارات /التحذيرات المبكرة

BP

BP

رص الم شرات ال ا ية

BA

BA

OA

OA

التصيطط

BP

BP

تلقّي مكالمات الطوارئ وار ا مفر ة الطوارئ

GA

GA

وضح نظا لمصالء في حاالت الطوارئ

SR

SR

إ ارة المصاطر

GA

SA

تحلي البيانات /الوضاإل

GR

GR

إ نا المها وتوفير القيا ة في المو ح

BA

BA

الجل ىىات ااعالمي ىىة /جل ىىات ا ىىتصالا المعلوم ىىات ح ىىو
االنتشار /ما بع االنتشار

GA

GA

الجل ىىات ااعالمي ىىة /جل ىىات ا ىىتصالا المعلوم ىىات ح ىىو
االنتشار

OR

OR

إ ارة االتصا

BA

BA

إع ا موجز ااجراءات

BA

BA

ر
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صرائط توافر الموار الصحية

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

ت جي النشطة

BA

BA

إنشاء منصة للتعاون

GR

GR

إ ارة البيانات

BA

BA

إ ارة الوثائق

BA

BA

الت ري

GA

GA

إع ا التقارير /العرض البصر

BA

BA

إنشاء نظا للمعلومات الجغ ارفية

GA

GA

GPR

GPR

التواص مح الجمهور

BA

GA

يعتم عل الصوا

G

G

يعتم عل الحو بة ال حابية

O

O

B

B

G

O

مح من ال اء بالن بة للهواتف النقالة

G

G

في وضح غير متص باانترنت

O

G

اب للتشغي البيني

G

O

اب للتحجي

G

O

بالقالبية

O

O

متوفر ب رجة كبيرة

B

G

ذو واجهة متع ة اللغات

O

O

مفتوح المص ر

O

O

م مج الملكية

S

S

ه اال تص ا

B

B

متصصا للصبراء)

O

O

مركز عمليات طوارئ افتراضي

O

O

ت جي الشركاء ور

 2-2الصصائا

صرائط بموا عه

ائ بذاتج
يت في الو ت الحقيقي /يت

يت

بال ينامية

 -3البنية التحتية (المرافر ،األمن ،األثاث)
 1-3ال ع الصاا بالمباني

بناية مصصصة تقح عل مقربة من صناإل الق اررات

O

O

م ىىاحة متع ى ة الغ ىراض يمكىىن تحويلهىىا ضىىمن إطىىار زمنىىي
معقو صال اعة واح ة مثال)

B

B

غرفة /مجنحة مصصصة

G

G

غرفة اتصا لص مات الطوارئ

B

B
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غرفة اجتماعات منفصلة لمنا شة القضايا ذات الولوية

G

O

غرفة م تمرات

G

O

غرفة ترص

G

O

غرفة عمليات

G

G

م احة للجل ات ااعالمية مصصصة للزوار وو ائ ااعال

G

O

)JIC PIO

G

G

م ىىاحة ال تض ىىافة الجه ىىات الصارجي ىىة وغي ىىر التابع ىىة لى ىىنف
الوالية القضائية

O

O

غرفة لمع ات االتصاالت

G

O

O

O

غرفة تصزين

G

G

غرفة معاطف

O

O

مكان للعال الطبي

O

O

مكان لال تراحة ولينشطة الترفيهية

O

O

الجو مو البر )

O

O

إمكانية الوصو إل مرفق للنظافة الشصصية

B

B

النظافىىة الشصصىىية اال ىىتحما والغ ىىي ) ومىىا يتصى بهىىا مىىن
لواز

G

O

اا عافات الولية

G

G

توافر الميا والغذية وتصزينها

B

B

إم ا ات ميا ائمة بذاتها

S

S

ااضاءة

B

B

وح ات إم ا بالطا ة الكهربائية

B

B

جهاز احتياطي لتولي الطا ة بال يز

B

B

نظى ىىا للطا ى ىىة غيى ىىر المنقطعى ىىة مى ىىزو بإمكانيى ىىة التصى ىىفية إن
ممكن)

B

G

نظا للبل ااذاعي

G

G

نظ للتحك في البيئة العامة تكييف هواء وتهوية واضىاءة
وما إل ذل )

G

O

نظا ائ بذاتج للت فئة والتهوية وتكييف الهواء )HVAC

O

O

بنية تحتية لنظا الكابالت

B

O

معالجة صوتية

O

O

مكت

لش ون ااعال  /مركز معلومات مشتر

مركز اتصاالت منفص

نقطة انطالق لو ائ النق
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نظا ذاتي لت وية الرضيات

S

G

بر إضاءة /نظا اضاءة المناطق البعي ة

S

O

نظا انذار في حاالت الطوارئ

G

G

S

B

مانح /مقو اشارة شبكة الهواتف النقالة

S

S

م احة مصصصة ل ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

G

O

محطة عم بها م احة كافية لحا و وشاشة عرض ولوحة
مفىىاتيا وفىىنرة وهىىاتف ول ىواز مكتبيىىة ومىىا إل ى ذل ى  .ويمك ىىن
النظر في شراء حام لشاشة العرض اب لل ح

B

B

مقاع

B

B

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

G

G

ا ب لتي ير الوصو إل م صذ التيار الكهربائي الشصصية
زاوية وران  360رجة للمقاع

B

B

G

G

إمكانية تع ي ارتفاإل المقاع بالهواء المضغوط

G

G

تع ي زاوية /ارتفاإل /عمق م ان الظهر

G

G

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

O

O

تعى ى ي ارتف ىىاإل /زاوي ىىة وران /زاوي ىىة انعط ىىاف /ع ىىرض م ىىان
الذرإل في المقاع

O

O

O

O

نظ ىىا ا ارة الترصى ى  /نظ ىىا متكامى ى ا ارة التص ىىوير المرئ ىىي
)IVMS

G

G

حماية محيط المباني

G

G

الم ا ااشعاعي للبضائح الصطرة

G

G

م ار بة ال صو

G

G

الو اية من الفيضانات

G

G

الحماية من الكوارل الطبيعية مو التي ي ببها اان ان)

B

B

مجهزة مصاطبة الجمهور

G

G

الحماية من الحرائق

B

B

نظا للم و ال هلة التركي

 2-3الثال

 3-3ممن المباني

والمقاومة للعوام الجوية

تع ي ارتفاإل /عمق م ان ال مر

في المقاع

 -4التدريبات والتمارين ال اصة بتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت وبنيتها التحتية

1-4

تح ى ىىين مهى ىىارات م ى ىىتص مي المركى ىىز فى ىىي مجى ىىا تكنولوجيى ىىا
المعلومات واالتصاالت

B

G
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2-4
3-4
4-4
5-4
6-4

ت ى ى ى ري متصصى ى ىىا لمى ى ىىوظفي ع ى ى ى تكنولوجيى ى ىىا المعلومى ى ىىات
واالتصاالت

G

G

B

G

محاكاة ال تص ا المرفق والبن التحتية لتكنولوجيا المعلومىات
واالتصاالت

G

O

اصتب ىىار ابلي ىىة التش ىىغي البين ىىي ل ى اىنظ معلوم ىىات المرك ىىز م ىىح
القطاعات الصرت

G

O

تقيي الجاهزية وفقا لنتائج عملية عمليات) المحاكاة

O

O

ورة تعريفية لم تص مي المركز حو ا تص ا المرفق

 -5الموارد البشرية المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها التحتية

1-5
2-5
3-5
4-5

 -6الدعم والصيانة

1-6
2-6
3-6
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م ير المرفق

G

O

موظفو إ ارة المعلومات

G

G

موظفو ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

B

B

اصتصاصي انظ المعلومات الجغرافية

O

O

ع الجهزة الحا وبية وصيانتها

B

B

ع البرمجيات وصيانتها

B

B

B

B

صيانة المباني

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

الدنيا ال اصة بمراكز عمليات الطوارئ
الملحر  :4مثال لمجموعة البيانات ُ
يق هذا الج و مثاال لمجموعة بيانات تتوافق م ح نماذ النشىطة ال ا ىية والمعلومىات الضىرورية التىي تى ع الوظىائف الصمى
العمومية .وللمزي من المعلومات عن عناصر البيانات ذات الصلة ون قها ووصفها ايرج زيارة الموا ح التاليةم

لم اركىز عمليىات الطىوارئ الصىحية

)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
ممثلة لينشطة ال ا يةم الق اررات والموافقات؛ والتن يق بين الشركاء؛ واالتصاالت الصارجية؛ والقيا ة؛ ونظا إ ارة الحوا ل؛ وما إل ذل .
أمثلة للمعلومات المطلوبة

أمثلة لعناصر البيانات

أمثلة لنسر عناصر البيانات

أمثلة لوصف عناصر البيانات*

رار التفعي  /اايقاف

تح ي الح ل

نا حر

معرف فري للح ل
ِّ

رار التفعي  /اايقاف

يمة مرممزة

عالمة تبين الغرض من ااجراء التفعي مو اايقاف)

وصف الح ل

نا حر

توضى ىىيا صص ى ىىائا الحى ى ى ل م الزم ى ىىان والمك ى ىىان والص ى ىىائر ف ى ىىي الرواح
وما إل ذل )

وصف الم ببات

نا حر

تح ي الظروف التي ت

العتبة

نا حر

تح ي الظروف التي تنهي الح ل

إل تنفيذ ا تجابة مبكرة

…

الشركاء

ا

الشري

المنظمة الشريكة لمركز عمليات الطوارئ

نا حر

ا

معلومات االتصا بالمنظمة الشريكة

نا حر

معلومات االتصا بالمنظمة الشريكة العنوان والهاتف والبري االكتروني)

موظف االتصا

نا حر

ا

الق رات

نا حر

وصف المها التي يمكن /ينبغي من يقو بها الشري فيما يتعلق باال تجابة

الم ن ة
المهمة ا

نا حر

وصف المها التي ما ن ت إل الشري فيما يصا ح ل معين

شصا في المنظمة الشريكة ومعلومات االتصا بج

…
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ممثلة لينشطة ال ا يةم تتبح المها ؛ والتحقيق في الح ل؛ وتن يق العمليات المي انية وتق ي إرشىا ات تقنيىة بشىننها مثى عمليىات التطعىي وا تفىاء مثىر المصىالطين والفىرز وعىال المرضى  /المصىابين/
المتىىوفين ونقلهى وا ازلىىة التلىىول عىىن الشىىصاا والمبىىاني؛ وترص ى المىراض وجمىىح البيانىىات الوبائيىىة؛ ورصى إمى ا ات الغذيىىة والميىىا ؛ والىىتصلا مىىن النفايىىات الصىىلبة وال ىىائلة والنفايىىات الصطىرة؛ وانشىىاء
عيا ات الطوارئ.

أمثلة للمعلومات المطلوبة

أمثلة لعناصر البيانات

أمثلااااااااة لنساااااااار عناصاااااااار
البيانات

أمثلة لوصف عناصر

معلومات عن المهمة

تح ي المهمة

نا حر

وصف المهمة

نا حر

معرف فري للمهمة
ِّ

ما ن ت المهمة إل

نا حر

اال

تاريخ إ نا المهمة

تاريخ بالشهر وال نة

تاريخ إ نا المهمة

البيانات*

تفاصي المهمة
واللق

والم م الوظيفي للشصا الذ ما ن ت إليج المهمة

…

تقرير العمليات المصتبرية

تاريخ وو ت تق ي تقرير العمليات المصتبرية

تاريخ /و ت التقرير

تاريخ بالشهر وال نة

الع ى ااجمىىالي ليشىىصاا الىىذين صضىىعوا
لالصتبار

يمة ع ية

الع

الع ى ى ااجمى ىىالي ليشى ىىصاا الى ىىذين كانى ىىت
النتى ى ى ىىائج النهائيى ى ى ىىة للتشى ى ى ىىصيا المصتبى ى ى ىىر
لعيناته إيجابية م ك ة

يمة ع ية

العى ى ااجم ىىالي ليش ىىصاا ال ىىذين كان ىىت النت ىىائج النهائي ىىة للتش ىىصيا
المصتبر لعيناته إيجابية م ك ة

الع ى ى ااجمى ىىالي ليشى ىىصاا الى ىىذين كانى ىىت
النت ى ى ى ىىائج الولي ى ى ى ىىة للتش ى ى ى ىىصيا المصتب ى ى ى ىىر
لعيناته إيجابية

يمة ع ية

العى ى ااجمىىىالي ليش ىىصاا الى ىىذين كان ىىت النتىىىائج الولي ىىة للتش ىىصيا
المصتبر لعيناته إيجابية

ااجمالي ليشصاا الذين صضعوا لالصتبار

…

كفاءة الص مات الصحية

تح ي المرفق الصحي

نا حر مو يمة مرممزة

معرف فري للمرفق الصحي
ِّ

الق رات

نا حر مو يمة مرممزة

تصنيف الص مات والق رات إل فئات

نوإل الص مة الصحية
…..

نا حر مو يمة مرممزة

نوإل مو فئة المرفق الصحي

وظيفة الت طيط

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

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

أمثلة للمعلومات المطلوبة

أمثلة لعناصر البيانات

أمثلاااااااة لنسااااااار عناصااااااار
البيانات

أمثلة لوصف عناصر

المع ي ىىة وااب ىىاله
ترصى ى المى ىراض ا
عنها

تح ي المريض

نا حر

معرف فري للمريض
ِّ

اال

نا حر

نوإل الجن
العمر

نا حر مو يمة مرممزة
يمة ع ية

الجن الحالي للمريض المبلم عنج منث م ذكر م غير مح م النوإل)
عمر المريض المبلم عنج

العنوان التفصيلي

نا حر

عنوان المنز

نا حر

المرض مو ا

تاريخ بالشهر وال نة

ب اية ظهور عالمات المرض مو معراضج

المرض /ا

ااصابة /الرمز

تاريخ ظهور المرض

ا

البيانات*

المريض

ااصابة مو الرمز

…

تقرير الحالة

التاريخ /الو ت
ا

تى ى ىىاريخ بال ى ى ىىاعة والشى ى ىىهر
وال نة

الحوا ل

نا حر

وصف الحالة

نا حر

التاريخ /الو ت الذ ماع فيج تقرير الحالة
وصف الحالة

…
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وظيفة اللوجيستيات

ممثلة لينشطة ال ا يةم إ ارة الموار و ع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أمثلة للمعلومات المطلوبة

أمثلة لعناصر البيانات

أمثلاااااااة لنسااااااار عناصااااااار
البيانات

أمثلة لوصف عناصر

الوكاالت الصحية

نوإل الوكالة

نا حر مو يمة مرممزة

تح ي وكالة الصحة العمومية مقاب الوكالة الطبية
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ع

الموظفين

يمة ع ية

ع

البيانات*

الموظفين في الوكالة الطبية عل

مجا ال ار ة مو العم الذ يتصصا فيج مح الموظفين مو الىذ ل يىج
بج معرفة صاصة

تصصا الموظفين

نا حر

المع ات

نا حر

ا

يمة ع ية

توافر م مرة الم تشفيات الع )

ع

م مرة الم تشفيات العامة /المتميزة)

بي المثا )200

ونوإل وكمية المع ات

ال مرة القابلة للتم

يمة ع ية

توافر ال مرة القابلة للتم

مصناف الفحوا المصتبرية

نا حر مو يمة مرممزة

وصف منواإل الفحوا المصتبرية التي ت تطيح الوكالة إج ار ها

معلومات االتصا

نا حر مو يمة مرممزة

الع )

الهاتف والبري االكتروني

….

احتياطيات إم ا ات الطوارئ

الصناف

نا حر مو يمة مرممزة

المنظمة

نا حر

المو ح

نا حر مو يمة مرممزة

الفئة

نا حر مو يمة مرممزة

المصزون

ع

تاريخ انتهاء الصالحية

تاريخ

المور ون

نا حر

…

طبيعة اام ا ات االحتياطية
ممثلة للقي المرممزةم الموا الطبية المع ات

ا

المنظمة

مو ح التصزين
كمية اام ا ات التي ايحتفظ بها لتكون جاهزة لال تص ا في الم تقب
تاريخ انتهاء صالحية...
ا

المنظمة

وظيفة الشؤون المالية واإلدارية

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

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

الميزانية

المبلغ

قيمة عددية

مبلغ الميزانية

المص ر

نا حر

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

النشاط

نا حر

تحلي الميزانية وشرح تفاصيلها

وح ة التنفيذ

نا حر

الجهة الم ولة عن تنفيذ الميزانية

…

الشراء

المبل

يمة ع ية

المبل المالي

النشاط

نا حر

نفقات االعتما ات

وح ة التنفيذ

نا حر

الجهة الم ولة عن تنفيذ الميزانية

…
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الملحىىق 5م تمثي ى بيىىاني لمجموعىىة البيانىىات ال ى نيا الصاصىىة بم اركىىز عمليىىات الط ىوارئ
الصحية العمومية
يتىىيا وجىىو مجموعىىة بيانىىات نيىىا م
موح ى ة يا ىىيا تح ىىين إمكانيىىة التشىىغي البينىىي وتبىىا البيانىىات فىىي الو ىىت الحقيقىىي
ويمكن من ي ىاع ميضىا فىي تفىا تكىرار جمىح نفى البيانىات .ومىن حيىل المبى م تتىنلف مجموعىة البيانىات عمومىا مىن
عنصىىر واح ى مو مكثىىر مىىن عناصىىر البيانىىات .ولجع ى عنصىىر البيانىىات ىىابال للتشىىغي المتبىىا بىىين انظ ى المعلومىىات
م
موح يا يا انظر الشك .)10
ينبغي من تكون هذ العناصر ممثملة في شك
النطاقات الوظيفية األساسية
الحاجة إلى البيانات

الوظيفة 1

الحاجة إلى المعلومات

البيانات 1

البيانات 2
البيانات

الحاجة إلى المعلومات 1

النشاط األساسي 1

الحاجة إلى المعلومات 2

النشاط األساسي 2

الحاجة إلى المعلومات

مجموعة بيانات اصة بوظيفة
مركز عمليات الطوارئ

النشاط األساسي 3
النشاط األساسي

عنصر أو أكثر من
عناصر البيانات
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يتضمن

كل بند
من بنود مجموعة البيانات
الدنيا
ُ

كل عنصر من عناصر
البيانات يتضمن
تمثيل للبيانات الموحدة في
مجموعة البيانات الكلية

عناصر البيانات

رقم التحديد الوحيد ،تاريخ االصدار ،تاريخ االنتهاء ،مكان االصدار

رقم التحديد

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

االسم بالكامل
تاريخ الميالد

العنوان المادي

العنوان

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

الحالة الوظيفية ،المسمى الوظيفي ،الفئة المهنية

اسم المؤسسة ،بيانات التتديم ،مكان وزمان التتديم
عناصر البيانات التي تتواءم
مع مجموعة البيانات
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الدنيا
مجموعة البيانات ُ

معلومات ت

من يمكن االتصال به

الحالة الوظيفية
المؤسسة التي تتدم البيانات
مجموعة بيانات اصة بوظيفة
مركز عمليات الطوارئ

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

الملحىىق 6م المعىىارف والمهىىارات والق ى رات المطلوبىىة لتنفيىىذ الوظىىائف ال ا ىىية لمركىىز
عمليات الطوارئ
السياسات



تح يى ى االتج اه ىىات الص ىىحية الحالي ىىة وجم ىىح المعلوم ىىات الت ىىي يمك ىىن اال ترش ىىا به ىىا ف ىىي اصتي ىىار ال يا ىىات والبى ىرامج
والص مات
يا ة للحوا ل مثناء حاالت الطوارئ



االعتراف بقيمة وجو هيك



تح يى ى ىىقف المعرف ىىة والمه ىىارات والص ىىالحيات القانوني ىىة وتح يى ى مى ىوار النظ ىىا الرئي ىىية بم ىىا ف ىىي ذلى ى الم تش ىىارون
القانونيون من مج إحالة الم ائ التي تتجاوز هذا ال قف



توضىيا الصىىالحيات القانونيىىة المتعلقىىة بتوزيىح اامى ا ات الطبيىىة وتى بيرها ومى ت تىىنثير م ّ حالىىة طىوارئ وطنيىىة و /مو
اتحا ية مو إعالن بشنن الصحة العمومية عل تل الصالحيات

الت طيط



الم اهمة في وضح وتنفيذ الصطة اال تراتيجية التنظيمية وصطط الطوارئ



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



إظهار الق رة عل تح ي الولويات وااللت از بها وعل تعظي الحصائ بناء عل الموار المتاحة



إظهار الق رة عل م اء ال وار الوظيفية في إطار اال تجابة لطارئة صحية عمومية



تطىىوير المىىوظفين مىىن صىىال تىىوفير فىىرا التطىىوير المهنىىي ليفى ار والفر ىىة مثى التى ري
بين ال ران والتوجيج) وتشجيح ا تفا ة الف ار والفر ة من فرا التطوير المهني

واارشىىا وتبىىا

المشىىورة

مى ىىح التغيي ى ىرات االجتماعيى ىىة وال يا ى ىىية



إ ارة التغييى ىىر التنظيمى ىىي مى ىىن مج ى ى تع ى ى ي الممار ى ىىات عل ى ى نحى ىىو يتنا ى ى
واال تصا ية والعلمية وما إل ذل )



تي ير التعاون مح الجهات ال اصلية والصارجية الشريكة في اال تجابة



إظهار المهارات المتق مة في ح المشاك مثناء حاالت الطوارئ



اال تفا ة من الموظفين والتكنولوجيا في تعزيز الوعي الظرفي



التمييىىز بىىين م وار المىىوظفين القىىائمين بجمىىح ونشىىر المعلومىىات للجمهىىور مث ى المن ىىق وم ى و ااعىىال وا ارات
التكنولوجيا /تكنولوجيا المعلومات وما إل ذل )
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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



تلصيا م وار وم وليات مىوظفي الصىحة العموميىة فىي مصتلىف حىاالت الطىوارئ الصىحية العموميىة وفىي نظىا إ ارة
الحوا ل



إظه ىىار االلتى ى از بض ىىمان ىىالمة الم ىىوظفين ع ىىن طري ىىق تطبي ىىق ال ىىلوكيات الو ائي ىىة وفق ىىا للظ ىىروف المتغيى ىرة والقي ىىو
الشصصية والته ي ات المحتملة



تصنيف وتقيي الته ي ات والطوارئ المحتملة



وصف العال ة بين تطبيق الت ابير وال لوكيات الو ائية وانصفاض صطر تعرض العاملين لمصابة مو المرض



تطبيق الممار ات التي تقل إل م ن ح من إمكانية التعرض للعوام والصطار مثناء الطوارئ



معرفة نطاق ال لطة التشريعية والتنظيمية االتحا يىة والوطنيىة والقبليىة والمحليىة والتصىرف فىي حى و
الصحية العمومية وعن إعالن حالة الطوارئ عل الم توت الوطني و /مو االتحا

مثنىاء الطىوارئ

االتصاالت



التفريق بين التبلي عن المصاطر والتبلي عن الزمات الطارئة



إع ا الر ائ وبثّها وفقا للمبا ئ التوجيهية الصاصة بالتبلي عن الزمات والمصاطر



إظهار الح ا ية الثقافية بوصفها ضرورة م ا ية للتواص مح مصتلف فئات ال كان



نق المعلومات إلى المهنيىين والمىوظفين وعامىة الجمهىور با ىتص ا مجموعىة متنوعىة مىن ال ىالي منهىا على ىبي
المثا التقارير والعروض التوضيحية والنشرات الصحفية ور ائ البري االكتروني وو ائ التواص االجتماعي)



التواص الفعا
اللغوية والثقافية

واء مكان تواصىال كتابىا مو شىفويا مو مباشى ار مو مىن صىال الو ىائ االكترونيىة مىح ضىمان الكفىاءة



تعزيىىز العال ىىات مىىح مصتلىىف الشىىركاء المجتمعيىىين للم ىىاع ة فىىي تبلي ى صطىىط التنه ى
كانية مح ة



التحقق من مص ا ية المعلومات ومصا رها

م
الموجهىىة لجماعىىات
والر ىىائ

العمليات
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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



معرفة إجراءات إزالة التلول مو التطهير وا ارتها مو تطبيقها عن الضرورة



ا تص ا تكنولوجيا المعلومات للحصو عل البيانات والمعلومات وجمعها وتحليلها وا تعمالها وصيانتها ونشرها

القيا
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تطبيق المعايير المعلوماتية



تطبيق المبا ئ الصال ية في الحصو عل البيانات والمعلومات وجمعها وتحليلها وا تعمالها وصيانتها ونشرها



تح ي البيانات والمعلومات الكمية والنوعية



جمح البيانات وتحليلها وتف يرها للتنك من صحتها وموثو يتها



ممار ة عملية تح ين إجراءات العم

اللوجيستيات



ع تطوير انظ المعلومات



إ ارة إجراءات وبروتوكوالت الشراء وصاصة تل المرتبطة بالصحة العمومية



النظ
إجراء عمليات انظ تكنولوجيا المعلومات وصيانة هذ ا





ا تص ا انظ إ ارة المصزونات

تصطيط وتنفيذ انظ التوزيح

معرفة اللوائا الصاصة بالموا الصطرة



تطبيق إ ارة ال



معرفة يا ات واجراءات الموار البشرية وممار ات التوظيف واع ا وائ بن ماء المرشحين المقبولين



توفير مو إ ارة ص مات صيانة المرافق



إنشاء وصيانة اع ة بيانات لموظفي االتصا والصبراء والمرافق واللوجي تيات وما إل ذل



اال تفا ة من انظ إ ارة ال جالت في إ ارة الوثائق الهامة وال جالت المالية التي ت توفي معايير الوكالة



اام ا

التمييز بين النواإل المصتلفة من المعلومات والمصا ر االكترونية



شرح وا تص ا عمليات التصطيط المالي والميزنة والت فق النق



تصمي وتنفيذ الصطط المالية للمشاريح التشغيلية المصصصة
لتق يمها إل الم

الصاصة بالوكالة

ات والوكاالت الحكومية والشركات وما إل ذل )



إع ا مقترحات التموي



التفاوض عل العقو واالتفا ات الصرت الصاصة بالبرامج والص مات



إ ارة مطالبات التعويض الحوافز والتنمينات والمصروفات)
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الملحق 7م منواإل التمارين
تمارين التوجيه
يتضمن هذا النوإل من التمارين منا شىات منظمىة ولكىن غيىر ر ىمية الغىرض منهىا ا ىتصالا التعليقىات مىن المشىاركين
فىىي مركىىز عمليىىات الط ىوارئ وتع ىريفه بىىالصطط وال وار وااج ىراءات .وتركىىز تمىىارين التوجيىىج عل ى الم ىىائ المتعلقىىة
بالتن ىىيق وتوزيىىح الم ى وليات .وهىىي تمىىارين ب ىىيطة ومنصفضىىة التكلفىىة ويج ى اعتبارهىىا الشىىرط ال ن ى ا ىرار صطىىة
المركز مو مجزاء منها) و /مو إ رار مركز تحت اانشاء.
وهنىىا تفاوتىىان ش ى ائعان مىىن التوجيىىجم الن ى وات والحلقىىات العمليىىة .ويعتم ى االثنىىان عل ى منا شىىات موجهىىة غيىىر ر ىىمية
ن بيا.
ته ى ف الحلقىىات إل ى توجيىىج المشىىاركين بشىىنن هياك ى ال ىىلطات؛ واال ىىتراتيجيات والصطىىط؛ وال يا ىىات؛ والبروتوك ىوالت؛
والم ىوار ؛ والتش ىريعات؛ والمفىىاهي والفكىىار .وهىىي ت ىىتص ميضىىا فىىي نق ى هىىذا الفه ى للق ى رات والطا ىىات المشىىتركة بىىين
الوكاالت مو بين االصتصاصات المصتلفة.
وتتشىىابج الحلقىىة العمليىىة مىىح الن ى وة فىىي بعىىض الصصىىائا مىىح المزي ى مىىن التركيىىز المح ى والىىذ عىىا ة مىىا يشىىم إع ى ا
المنتج ااجراء الصطة مو عنصر الصطة).

التدريبات العملية المحدودة
بعى ى إنش ىىاء مرك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ يك ىىون م ىىن المهى ى التى ى ر على ى جوانى ى تفعيل ىىج با ىىتص ا نى ىوإل محى ى و جى ى ا م ىىن
الت ريبات العمليىة .وت ىاع التى ريبات العمليىة المحى و ة على تطىوير وتقيىي وتعزيىز المهىارات الالزمىة لتطبيىق إجىراءات
مح ى ة .و ى تشىىم هىىذ الت ى ريباتم توجيىىج اانىىذارات وااصطىىارات؛ ونق ى المعلومىىات الهامىىة؛ وتفعي ى الم ىوار الصاصىىة
بالطوارئ بمىا فيهىا مركىز عمليىات الطىوارئ نف ىج؛ وممار ىة م ّ مىن المهىارات المتصصصىة الصىرت التىي تشىك واحى ا
مو مكثىىر مىىن مكونىىات الصطىىة التشىىغيلية للمركىىز .ويتضىىمن ك ى ت ى ري عملىىي مح ى و نق ى ا لك ى إج ىراء مىىن ااج ىراءات
من المركز.
المت مر عليها من حيل كفاءتج وحصولج عل ع منا

التمارين المنضدية ()TTX
التمارين المنض ية هي عبارة عن عملية يلتقي فيها جميح الموظفين المعيمنين لى ت مركىز عمليىات الطىوارئ و ى يشىم
ذلى معضىىاء فريىىق ال يا ىىات بصىىورة غيىىر ر ىىمية وبى ون حى و زمنيىىة ضىىيقة ل ار ىىة وتقيىىي صطىىط المركىىز واجراءاتىىج
وا ىىتجاباتج المحى ى ة ل ىىبعض ح ىىاالت الطى ىوارئ االفت ارض ىىية .والتمى ىرين المنضى ى ه ىىو منا ش ىىة م
موجه ىىة وم فوع ىىة بعملي ىىة
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
ويعتبىر االرتقىاء مىن التمىرين
ماع ت التمارين الوظيفية لغرض ممار ة وضح الصطط وااجراءات وال يا ات ث تقييمها .ا
المنض إل التمرين الوظيفي تح يا للمشاركين لثالثة م با مح ة هيم
 -1منج عبارة عن محاكاة كاملة وان كان ال يشىم النشىر الفعلىي للمىوار ) وتفاعليىة تتطلى مىن المشىاركين
من ي ىىر وا على ى بعض ىىه ال ىىبعض ض ىىمن ال وار المصصص ىىة لهى ى ف ىىي صط ىىة المرك ىىز وصط ىىة اال ىىتجابة
لح ل معين
 -2منج يجر تحت يو زمنية من شننها من تجع التمىرين ممىاثال للحى ل الحقيقىي مو فىي مغلى
تجعلج مكثر تح يا منج

الحيىان

 -3منج ايعق عا ة اص المركز حت يت ن ا تص ا وتقيي ال وات والتكنولوجيات المتاحة.
وال يصا من يكون التمرين الوظيفي هو التمرين الو للمشاركين في مركز عمليات الطوارئ.

التمارين الكاملة النطار
ىإن التم ىرين الكام ى
من التم ىرين الىىوظيفي ي ىىلط الضىىوء عل ى العناصىىر ال يا ىىاتية والتفاعليىىة ا ارة الطارئىىة فى ّ
فىىي حىىين ّ
النطىىاق يركىىز عل ى الق ى رة التشىىغيلية لى اىنظ اال ىىتجابة للط ىوارئ وا ارتهىىا .وعن ى ت ى ري المىىوظفين وتقيىىي مركىىز عمليىىات
فإن التمرين الكام النطاق يتضمن النشر الفعلىي لىبعض المىوار الالزمىة لممار ىة التن ىيق و ى رات اال ىتجابة
الطوارئ ّ
في موض اإل تت ى بىنكبر ى ر ممكىن مىن الوا عيىة ون تعىريض ىالمة الجمهىور والمىوظفين للصطىر .وفىي حالىة الم اركىز
ويعىرف
المكتملة اانشاء يتطل التقيي ال ور الم تمر ل اء المركز وت ري م تص ميج تنفيذ تمىارين مت ازيى ة التعقيى  .ا
هذا النوإل من التمارين با برنامج التمارين المت ر ويشك جزءا من برنامج التح ين الم تمر عل الم ت الطوي .

األلعاب
تاعتبىىر رجىىة المحاكىىاة فىىي اللعىىا معلى منهىىا فىىي التمىىارين الصىىرت حيىىل تا ىىتص
و يشار في هذا النوإل من التمارين فريقان مو مكثىر ويتىول م ار بىو التمىرين تقى ي
اللعبة .وتاعتبر اللعا مفي ة كن وات للت ري ب ب ارتفاإل م ىتوت المشىاركة الناشى
النوإل من التمارين لزيا ة م تويات فه المشاركين للصطط وااجراءات و رته عل

ىىيناريوهات حقيقيىىة مو افت ارضىىية.
بيانىات عىن التمىرين وفىرض واعى
وي ىتص هىذا
عىن بيئىة اللعىا
ا
تنفيذها.
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الملحق 8م معايير اصتيار التمارين
أنواع التمارين
حلقة التوجيج

التمرين المنض

التى ى ى ى ى ري
المح و

تعريف الموظفين بىال وار والصطىط وااجىراءات واجىراءات هىىي عبىىارة عىىن منا شىىة غيىىر ر ىىمية ومو مجهىىة تاعق ى فىىي
التشغي الموح ة الصاصة بالمنظمة .يمكىن ميضىا ا ىتص ا غرفىىة اجتماعىىات مو م ى تمرات وال تتقي ى بإطىىار زمنىىي
الحلقى ى ى ىىة لح ى ى ى ى المشى ى ى ىىاك المرتبطى ى ى ىىة بالتن ى ى ى ىىيق وتوزيى ى ى ىىح وتا تص فيها تقنيات تعليمية مصتلفة.
الم وليات.
التحقق من المة الصطط وااجراءات من صال يناريو /ه ىىو مصى ى مم لتحقي ىىق هى ى ف محى ى وليك ىىون وا عي ىىا ى ى ر
اامكان وفي الو ت نف ج مج يا من الناحيىة اللوج ىتية
نبىىذة وصىىفية انطال يىىة؛ واتاحىىة الفرصىىة للتعىىارف المتبىىا
ىىيناريوهات.
بىىين الوكىىاالت الرئي ىىية ومصىىحا المصىىلحة ال ا ىىيين ويتمحىىور حىىو مجىىاالت مواضىىيعية ولىىي
من الع يى مىن التمىارين المنضى ية تحتىا إلى
وللتعريف بن واره المترابطة وم وليات ك منه .
وفي حىين ّ
من التمرين
ر ضئي ن بيا من التصطيط والتن يق إال ّ
المنضى ى الى ى يق والوا ىىح النط ىىاق يحت ىىا إلى ى مى ىوار
مصصص ىىة للتصط ىىيط ومي ِّ ى ىرين مهى ىرة ِّ
ومقيم ىىين مى ى رمبين
لكي يكون فعاال.

العمل ى ى ى ىىي اي تص عا ة الصتبار عملية مو وظيفة واحى ة محى ة .فقى يمكىىن من يت ىىول محى ى الم ى يرين مو المش ىىرفين مو ر ىىاء
يصتب ىىر انظى ى ااصطى ىىار والتبليى ى مو عمليى ىىة إص ىىالء مركى ىىز اا ارات مو مصى ى ىىممي التمى ى ىىارين يى ى ىىا ة هى ى ىىذا التم ى ى ىرين
القي ىىا ة مو الو ى ىىت الم ىىتغرق فى ىىي اال ىىتجابة مو ى ى رات ويمكن إج ار اص المرفق مو في المي ان مو فىي مركىز
المعى ى ات مو إجى ىراءات االتص ىىا الن ىىاز الصاص ىىة بمرك ىىز عمليات الطوارئ مو مركز عمليات آصر.
عمليى ى ىىات الط ى ى ىوارئ مو عى ى ىىو ة االتصى ى ىىا بى ى ىىين المى ى ىىوظفين
ومشجار االتصا الهاتفي.

التمرين الوظيفي

التم ى ى ى ى ىرين الكام ى ى ى ى ى
النطاق
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المجاالت المزمع ممارستها وا تبارها وتتييمها
وتحسينها

العوامل التي تؤ ذ في االعتبار

التحقى ى ىىق مى ى ىىن ى ى ىىالمة ال يا ى ى ىىات وال وار والم ى ى ى وليات
والق رات وااجراءات الصاصة بواح ة مو مكثر مىن وظىائف
مو وكىىاالت إ ارة الط ىوارئ .ينص ى التركيىىز الرئي ىىي عل ى
التن يق والتكامى والتفاعى بىين يا ىات واجىراءات وم وار
وم وليات المنظمىة بى و ىوإل الحى ل المحىاك مو مثنائىج
مو بعى ى  .ى ى يتض ىىمن منش ىىطة مثى ى تفعيى ى م ارك ىىز القي ىىا ة
وتوثي ىىق ااجى ىراءات والقى ى ار ارت ومى ى ء ا ىىتمارات حقيقي ىىة
واص ى ار ر ىىائ تبليى ى حقيقي ىىة والىىر على ى م ىىئلة و ىىائ
ااعال مو م ئلة مصرت ضمن عملية المحاكاة.

يعتمى على صلىىق مو ىىف وتي ىىير ا ىىتجابة حقيقيىىة وهىىو
عب ى ىىارة ع ى ىىن محاك ى ىىاة كامل ى ىىة تتض ى ىىمن ى ى ى ار كبيى ى ى ار م ى ىىن
التفاصي وعا ة ما يتناو وظائف متع ة .يتطل هىذا
التمرين عمليات تصطيط واع ا مو عة .يج من يتمتىح
الموظف ى ىىون بصبى ى ىرة كبيى ى ىرة فى ى ىىي الوظ ى ىىائف الت ى ىىي يجى ى ىىر
اصتبارهىا .ائمىا مىا يكىىون التمىرين الىوظيفي شىرطا م ىىبقا
للتمرين الكام النطاق.

اصتب ىىار وتقي ىىي ج ىىزء كبي ىىر م ىىن عملي ىىات الطى ىوارئ بطريق ىىة هى ىىي تمى ىىارين مكلفى ىىة وت ى ىىتغرق و تى ىىا طى ىىويال .ينبغى ىىي من
يشار فيها جميح م ىتويات المىوظفين .تاعقى بعى تفعيى
تفاعليى ىىة صى ىىال فتى ىىرة زمنيى ىىة ممت ى ى ة .المجى ىىاالت المطلى ىىو
اصتباره ى ى ىىا تش ى ى ىىم م تحليى ى ى ى المعلوم ى ى ىىات والتع ى ى ىىاون ب ى ى ىىين مرك ىز عمليىىات الط ىوارئ مو مركىىز عمليىىات آصىىر وربمىىا
الوكى ى ىىاالت واج ى ى ىراءات التفى ى ىىاوض وتصصى ى ىىيا الم ى ى ىوار تكون مراكز القيا ة المي انية منشئت .تانق المعلومىات
الصاصة بالمحاكاة عل الورق وعبر الهاتف ومن صىال
والموظفين ومماكن المع ات و راتها.
و ائ ااعال الزائفىة والضىحايا الىزائفين الىذين يحىاكيه
ممثلى ىىو ال وار .تحتى ىىا إل ى ى عمليى ىىات تصطى ىىيط واع ى ى ا
مو عة.

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

الملحى ىىق 9م القائمى ىىة المرجعيى ىىة المج ممعى ىىة لتصطى ىىيط وتنفيى ىىذ مركى ىىز عمليى ىىات الط ى ىوارئ
الصحية العمومية
من جميىىح الم ىوار الما يىىة والبش ىرية المالكىىة للمعىىارف والمهىىارات والق ى رات متىىوفرة هىىي
فىىي هىىذ القائمىىة المرجعيىىة الق ى رة تعنىىي ّ
والصالحيات الالزمة لر ال يا ات وكذل التعليمات ااجرائية الضرورية.
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
 تصمنف حاالت الطوارئ الصحية العمومية بننها كوارل وطنية محتملة

2

 ت ى تح ي ى وا ىرار آليىىة التعىىاون بىىين و ازرة الصىىحة والمنظمىىة الوطنيىىة ا ارة الك ىوارل
و ىىائر الىىو ازرات والوكىىاالت والقطاعىىات ذات الصىىلة مثنىىاء حىىاالت الط ىوارئ الصىىحية
العمومية

3

المصىلحة على واليىة ونطىاق القى اررات والعمليىات

 وافقت الحكومة والشىركاء ومصىحا
الصاصة بالمركز
فرير السياسات

4

 منش ى فريىىق لل يا ىىات مىىن مج ى تق ى ي اارشىىا ات بشىىنن ال يا ىىات لمركىىز عمليىىات
الطوارئ
اللجنة التوجيهية

5

 منشىئت لجنىة توجيهيىىة م لفىة مىن مصىىحا
عمليات الطوارئ

6

ورتبت ح
 اح ت الصطار وجوان الضعف والمصاطر الناجمة عنها ا
 اوضعت مه اف المركز الرئي ية

8

 اوض ىىعت واعتامى ى ت صطى ىىة وطني ىىة ا ارة الطى ىوارئ الصى ىىحية العمومي ىىة تش ىىم جميى ىىح
الصطار وتتص ت للمصاطر ذات الولوية

9

 اوضعت صطة اال تجابة للطوارئ الصاصة بقطاإل الصحة موضح التطبيق
 تبين صطط اال تجابة بالتفصىي ال وار والم ى وليات المنوطىة بىو ازرة الصىحة و ىائر
وكى ىىاالت اال ى ىىتجابة والقطاعى ىىات والواليى ىىات القضى ىىائية فى ىىي مصتلى ىىف الم ى ىىتويات فى ىىي
المنظمة المعنية باال تجابة بما في ذل منظمىات القطىاإل الصىاا والمنظمىات غيىر
الحكومية.

7

المصىلحة مىن مجى تصطىيط وانشىاء مركىىز
الولوية

الت طيط


10

11
12

 توضىىا صطىىط اال ىىتجابة الم ىىتويات المت رجىىة لال ىىتجابة والم ىوار الالزمىىة فىىي ك ى
م توت منها وااجراءات التي تاتصذ للحصو عل موار إضافية
 تبين صطط اال تجابة بالتفصي متطلبات ااصطار وااباله والمشاركة والتن يق
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13

تحتو صطط اال تجابة عل معلومات عن المصتبرات ومنهام
 معلومات االتصا
 منواإل المصتبرات  -مث م ىتوت المىن البيولىوجي  -ومماكنهىا و ىاعات العمى فيهىا
ومعلومات االتصا بها والصالت الرابطة بنظ الترص التابعة لو ازرة الصحة
 منواإل العينات المصتبرة
 منواإل االصتبارات المق م مة
 إج ىراءات التشىىغي الموح ى ة لجمىىح العينىىات وتغليفهىىا وشىىحنها وضىىمان ت ل ى العه ى ة
الصاا بها.

14

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











15

الم تشفيات والعيا ات ومراكز العال
نقاط ال صو
الصي ليات
المنظمات غير الحكومية في البال
وح ات الصحة العمومية
مكات الص مات االجتماعية
مراكز اايواء
الوكاالت الحكومية الشريكة
مركىىز االتصىىا المعنىىي بىىاللوائا الصىىحية ال وليىىة ونقطىىة االتصىىا التابعىىة لمنظمىىة
الصحة العالمية والمعنية باللوائا الصحية ال ولية
مراكز عمليات الطوارئ ون الوطنية الصرت مو مركز التن يق الوطني

 تح ى صط ىىط اال ىىتجابة إجى ىراءات التش ىىغي الموح ى ة الصاص ىىة بعمليىىات التن ىىيق م ىىح
لطات إنفاذ القانون ووكاالت المن الوطني.
تنفيذ مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

16
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يوج ى هيك ى تشىىغيلي واضىىا ىىائ عل ى نظىىا إ ارة الح ىوا ل ويض ى الوظىىائف التاليىىةم
 )1اا ارة  )2العمليىىات  )3التصطىىيط  )4اللوجي ىىتيات  )5الش ى ون الماليىىة
واا ارية
يت ىىوفر موظف ىىون مى ى رمبون على ى إ ارة اال ىىتجابة للطى ىوارئ ومنش ىىطة ومهى ى اف الص ىىحة
العمومي ىىة الحا ى ىىمة ل اء المهمى ىىة لشى ىىغ ال وار الرئي ىىية فى ىىي المركى ىىز فى ىىي جميى ىىح
الو ات
توج ائمة بن ماء المرشحين المقبولين ل ور م ير الحوا ل
ت تعيين م ير المرفق
ت تعيين م ير المعلومات

17

يمل المركز الق رة عل م
 إع ا إنذارات الصحة العمومية
 إجى ىراء عملي ىىات ترصى ى لمنترن ىىت لكش ىىف وتص ىىحيا الش ىىائعات ومص ىىاوف الجمه ىىور
ومجموعات المصالا والتضلي ااعالمي

18

 ماع ت البن التحتيىة والموظفىون وااجىراءات بشىك منا ى لى ع متطلبىات ااصطىار
ال ىوار ة فىىي الل ىوائا الصىىحية ال وليىىة  )2005الترص ى والكشىىف واابىىاله ومركىىز
االتصا المعني باللوائا)
 يمل المركز الق رة عل تكوين وتقا صورة تشغيلية مشتركة

إطار مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية

19

 يملى المركىىز القى رة على توجيىىج و عى العمليىىات اللوجي ىىتية الصاصىىة بشىراء وتصىزين
ونق ى ى ى وت ى ى ىىلي مع ى ى ى ات الحمايى ى ىىة الشصصى ى ىىية والمع ى ى ى ات الطبيى ى ىىة والم تحض ى ى ىرات
الصى ىىي النية ول ى ىواز المصتب ى ىرات والم ى ىىتلزمات الطبيى ىىة للت ى ى ابير المضى ىىا ة مى ىىن مج ى ى
اال تجابة للطوارئ الصحية العمومية في البال

20

 يملى ى المرك ىىز القى ى رة على ى ت ىىوفير الى ى ع اللوجي ىىتي والتش ىىغيلي للفري ىىق مو الفر ىىة)
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

 ما رت الصطط الصاصة بالمركز صطة مركز عمليات الطوارئ ومفهو العمليات)

23

تتضمن الصطة /الكتي
 مفهو العمليات
 صريطة لمحطات العم والغرف ومصزونات المع ات
 متطلبات تعيين الموظفين الروتينيين
 إجراءات التشغي الموح ة
 اال تمارات والنماذ الصاصة بجمح البيانىات واابىاله وعقى الجل ىات ااعالميىة ومىا
إل ذل
 عمليات إ ارة الوثائق وال جالت
 وصف ال وار ومعينات العم للموا ح الوظيفية في المركز
 م تويات وعتبات اال تجابة
 عتبات واجراءات التفعي والتحجي واايقاف
 معلومات االتصا بكبار م ولي المركز وموظفيج
 بروتوكىىوالت ااصطىىار والتبلي ى المعقىىو ة مىىح الوكالىىة المضىىيفة ومنظمىىات اال ىىتجابة
والوكاالت الشريكة.

24

 تتىىوفر ااجى ىراءات والمعى ى ات الالزمىىة ا ام ىىة وتعزي ىىز التواص ى ب ىىين مرك ىىز االتص ىىا
المعنىي بىىاللوائا الصىىحية ال وليىة ومكاتى منظمىىة الصىحة العالميىىة اا ليميىىة ومكاتى
مقرها الرئي ي

الصاا بموظفي المركز ما يليم

25

 مة
اال تضاء من مج مواجهة
اع ت مالحق تتعلق باال تجابة لصطار مح ة ح
المع ي ى ىىة مو ب ى ىىالمة
اض
ر
ىالم
ى
ى
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ى
ى
ط
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الغذية والميا .

26

 اوضىىعت ااجى ىراءات الصاص ىىة بمىىنا ش ىىها ات االعتم ىىا والت ىراصيا الالزم ىىة لل ىىماح
للمهنيين الصحيين القا مين من واليات ضائية مصرت بالعم في البال

27

توج ل ت المركز صطة ال تم اررية العما

يليم





صطة ال تم اررية العمليات) وتتضمن ما

الوظائف ذات الولوية التي ينبغي الحفاظ عليها
الموظفين الرئي يين الذين ال يمكن تنفيذ الصطة ب ونه
الموا ح الب يلة/االحتياطية للمركز وصطط تغيير المو ح
ال جالت واجراءات إ ارة البيانات
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 العمليات المطلوبة لتعزيز االتصاالت الصارجية الحا مة
 إجراءات التفعي وااصطار واايقاف
28

توج ل ت المركز صطة اتصاالت اعال الجمهور وتحذير في حاالت الطوارئ

وت تعرض هذ الصطة ما يليم








29

30

الم ىىببات ال اعيىىة إل ى إص ى ار المعلومىىات لعامىىة الجمهىىور مو لش ىريحة مح ى ة مىىن
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
إجى ىراءات التبليى ى ع ىىن المص ىىاطر م ىىن ص ىىال و ىىائ ااع ىىال التقلي ي ىىة والح ىىابات
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.

 توض ى ىىا صط ى ىىط اايق ى ىىاف والت ى ى ىريا إجى ى ىراءات ااصط ى ىىار وااغ ى ىىالق وا ى ىىتصالا
المعلومات وا ارة ال جالت واعا ة الموظفين واام ا ات إل الم تويات التىي كىانوا
عليها ب الحوا ل مو إل م واره العا ية.
البنى التحتية المادية
ُ
 يتوفر مرفق منا

ليكون مرك از لعمليات الطوارئ الصحية العمومية

 يمكىىن تحوي ى مرفىىق متع ى اال ىىتص امات إل ى مركىىز عمليىىات ط ىوارئ مالئ ى وجىىاهز
للتشغي في غضون اعة واح ة

 ت الحصو عل مرفق منا
31

إال منج ل يجهمز بع لتشغيلج كمركز عمليات طوارئ

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

 تتىىوفر فىىي المركىىز م ىىاحة كافيىىة لجميىىح وظائفىىج المتو عىىة واالجتماعىىات الصاصىىة

والموظفين المصتصين بمواجهة االحتياجات المفاجئة واالتصاالت المنمونة ومع ات

تكنولوجيا المعلومات وموظفي ال ع

 يمل ى ى المركى ىىز إمكانى ىىات ى ىىمعية وبص ى ىرية لعى ىىرض المعلومى ىىات التشى ىىغيلية وال ى ىىيا ية
والمتعلقة بوضح الح ال وتصضح هذ اامكانات لالصتبار والصيانة

32

يوج ل ت مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ما يليم










76

إم ا ات كافية من الميا الصالحة للشر وكميات كافية من الميا لتلبية االحتياجات
ااصحاحية
ص مات الصيانة الهيكلية والح ار ة وازالة النفايات
مراحيض ومرافق إصحاح اع ِّ حجمها ال تيعا ااشغا المتو ح
الكمية المعتم ة من م تلزمات اا عافات الولية
نظا و /مو مع ات معتم ة اصما الحرائق
صطة اجالء الموظفين
ت ابير ممنية لم ار 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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البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ُ
ومح ممى عليهىا البرمجيىات
 يوج في المركز ع كاف من محطىات العمى الحا ىوبية ا
التطبيقية الضرورية التي صضعت لالصتبار

34

الن خ االحتياطية بتطبيقاتها المطلوبة للصيانة واالصتبار الروتيني
 تصضح الصوا و ا
ومصتبرة لك محطىة
 توج اتصاالت ال لكية هاتفية و /مو ابلة للتشغي البيني كافية
َ
عم وك م احة مصصصة لالجتماعات وكذل طح الغيار الالزمة لها.

36

مصتب ىرة اج ىراء الم ى تمرات عبىىر اانترنىىت مو الم ى تمرات الفي يويىىة فىىي
 تتىىوفر مع ى ات َ
غرفة اجتماعات صاصة.

37

 توج طابعات وآالت نا ىصة ومجهىزة فىاك
هذ الجهزة وتعم بكفاءة.

وما ىحات ضىوئية كافيىة وتاصىان جميىح

38

 تتىىوفر كميىىة كافيىىة مىىن الكهربىىاء وتشىىم وح ى ات الق ى رة االحتياطيىىة مث ى المول ى ات
والو و ووح ات اام ا المتواص بالطا ة لتصزين البيانات الهامة ومعالجتها)

39

للحفىىاظ عل ى ارحىىة
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 يوج ى فىىي المرفىىق نظ ىا للت فئىىة والتهويىىة وتكييىىف اله ىواء منا ى
شاغلي المكان وعل برو ة مع ات تكنولوجيا المعلومات.
ُنظم المعلومات ومعايير البيانات

تتىىوفر ل ى ت المركىىز الق ى رة عل ى تلقّىىي وتحلي ى وعىىرض وتبلي ى وتبىىا
بظهور ممراض غير عا ية وحاالت صحية والوار ة منم









التقىىارير التىىي تفي ى

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
اشع وفروإل الحكومة الصرت والمصا ر المجتمعية

41

 يمل المركز الق رة عل جمح ومعالجة وتبىا البيانىات المي انيىة الصاصىة بالتحريىات
الوبائيى ىىة وغيرهى ىىا مى ىىن التحريى ىىات بمى ىىا يشى ىىم  )1تلقّى ىىي وتجميى ىىح وتحلي ى ى البيانى ىىات
المي اني ىىة و ) الع ىىرض البص ىىر للمعلوم ىىات الوبائي ىىة واعى ى ا التق ىىارير ف ىىي الو ىىت
وفق ن ق موح من مج تبا لها مح الشركاء وصنح الق اررات)
المنا

42

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

43

تتوفر ل ت مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية الق رة عل م
 تلقّي وتبا بيانات مصتبرات الصحة العمومية المتعلقة بالفاشيات والح ال
 تلقّ ىىي واصى ى ار وتب ىىا معلوم ىىات الترصى ى المتكامى ى المحتوي ىىة على ى النت ىىائج الوبائي ىىة
والنتائج المصتبرية عل الم تويين الفر والمج ممح
 ت ىىوفير الى ى ع ف ىىي مج ىىا تحليى ى البيان ىىات ليحى ى ال الص ىىرت ذات الهمي ىىة للص ىىحة
العمومية مث التجمعات الجماهيرية)
 إصى ى ار المعل وم ىىات الجغرافي ىىة المكاني ىىة مثى ى الصى ىرائط وغيره ىىا م ىىن الص ىىور البصى ىرية
المنصوذة من مجموعات البيانات التشغيلية المشتركة
 التنكى ى م ىىن حال ىىة المى ىوار مو الجه ىىات الشى ىريكة الرئي ىىية الصارجي ىىة وت ىىوفير معلوم ىىات
عنها مث توافر ال ة ّرة في الم تشفيات ومراكز العال والمصتبرات وما إل ذل
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المتعاونون
مع ى م ه ىىذ الوثيق ىىة إط ىىار لم ارك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة) مرك ىىز العملي ىىات الص ىىحية اال ىىتراتيجية الت ىىابح
لمنظم ىىة الص ىىحة العالمي ىىة بالتع ىىاون م ىىح ش ىىركاء ش ىىبكة م ارك ىىز عملي ىىات الطى ىوارئ الص ىىحية العمومي ىىة .)EOC-NET
وتعر المنظمة عن تقى يرها الصىاا لفر ىة البحىل التىي مجىرت ل ىلة ا تع ارضىات منهجيىة لم اركىز عمليىات الطىوارئ
الصىىحية العموميىىة؛ والصبىراء الىىذين شىىاركوا فىىي االجتماعىىات التشىىاورية الصاصىىة بشىىبكة م اركىىز عمليىىات الطىوارئ والىىذين
اهموا من صال ر ىائ البريى االكترونىي والمى تمرات التىي ماجريىت عىن ابعى ؛ والصبىراء الىذين صىاغوا الوثيقىة ااطاريىة
ث مع ّ وها؛ والصبراء الذين ا تعرضوا م و ة الوثيقة والقائمة المرجعية.
استعراض منهجي لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ( )EOCكانون الو  /ي مبر ]2[ 2013
جامعة إيموري :لورين ريفز بيج ريالن ناتالي جون ون ار ي غان بارب ار مبو زي

كوت مكنا .

منظماااة الصاااحة العالمياااة :جي ىىان ل ىىي ب ىىو مايكى ى ك ىىوك توم ىىا مل ىىين ىىوزان ن ىىوري جيريى ى م ىىاركوف ارم ىىي
كريش ىىنامورثي إيزابيى ى نوت ىىا صالى ى ش ىىم الى ى ين مب ىىو الع ىىز ريتش ىىار ج ىىون برين ىىان يفيى ى بري ىىت  -ميج ىىور ىىتيال
ىىنايت
شىىنغون إيىىان يفي ى كولتىىارت صىىوفيا فيكتوريىىا ي ىىيال باتري ى رور ينىىي فىىا كري ىىتين مىىار في ى
تيكي ىتي فيكىا و غايىا مىانور غىامهيويج ليونىار و هيرنانى يز غالينى و كانى  -بوروبىا كامىا ار ىانجيف كاشىيا
ري هاران.
إيرين مو ار كيني تشين ك لي راجي

استعراضااات منهجيااة لل طااط واإلجااراءات ( )P&Pالمتعلتااة بمراكااز عمليااات الطااوارئ والبنااى التحتيااة لتكنولوجيااا
1
االتصاالت ( )CTIومجموعات البيانات والمعايير الدنيا ( )MDSSوالتدريبات والتمارين ()T&E
أفرقااة االسااتعراضم رو ازلىىي بن ىىر
ريتشىار فىرانكلين؛ هىىو تشىان بينى
ىىون يىىان نيىىو كىىايجو ليىىاو هون ى
مغرافا فا يليكي كاريوتي تاماتينا
زيزوتار كي رونال مبيرناثي.

تىىامي ملىىين يفي ى ىىيلرز بىىن ريىىان غريغىىور بىىانر بريىىت ميمىىرز بيتىىر ليغىىات
اك ىىين نىي هىىوت
و تىاو تشىىين يىي ليىىو رو يىان جيىىانغو تشىين؛ كىىون لى
إيوانىىا
تىىاو وو تشىىاونان وان ى يىىا ون وان ى ؛ بىىانو اف ىىتاتيو باناغيوتىىا مان ى
من ريو؛ نيكىوال ليب ىكي انييى تىوتين جيمىز تاي ىون جىاكلين بيركهولى ر بيتىر

منظمة الصحة العالمية :جيان لي بو مايك كوك وليا وغال جوزيىف بىوال جويى مىاير جيريى مىاركوف
رامي كريشنامورثي توما ملين ان ليو تشن شو و بالترتي البج ) يوالن ا بايوغو يفي بيرغىر يفيى بىرات
آن ىىا ب ىىاوال كوتينه ىىو ىىنايت تيكي ىىتي فيك ىىا و ك ىىارولين ف ىىوهرر ليون ىىار و هيرنانى ى يز غالينى ى و فيليى ى غا ىىكيج ي ىىان
يري مىولينز ىوزان نىوري في ىون بينيويىوات جوكىا تابىاني بىوكيال بىر ان جونى
انجيف كاشيا
جاكوفليفيت
رانا صال شم ال ين نيكوال وينارو كي وآصرونم يوان يوا تشان .

االجتماع التشاوري ال ا

بشبكة مراكز عمليات الطوارئ ( ،)EOC-NETتشرين الثاني /نوفمبر ]4[ 2012

http://www.who.int/ihr/eoc_net/en/index7.html 1
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المشاركون :فن نت لي منىام بيتىر زيزوتار ىكي حكىي صنىي بىاولو غىوغليميتي ىتيال غورغيتىا جىون يمب ىون
تينا إن يريك إليزابيل جين ىوبار نىارومو ىاوانبانياليرت كىال باتر ىون مىين شىو ىتيفن مو بنى لىي إينىار
ىىنايت تيكي ىىتي فيك ىىا و تا ارنى ى كون ى ىتانت
بجورغ ىىو توم ىىا بيت ىىر فلوري ىىان با ىىيو ا غ ىىار و مر از إي ىىان ك ىىالر
مىىانزيال يىىوجين تيبوغىىو مىىاهليال جىىان  -لىىو بون ىىيليج ليونىىار و هيرنان ى يز غالين ى و صال ى شىىم ال ى ين مبىىو العىىز
انجيف كاشيا كزافييج وفرينىو ىتيفن بىاي كيجىي فوكىو ا بىو
يري مولينز جيرال روكنشاو
يني فا
كى ىىوك ميشى ىىي غى ىىاير ارمى ىىي كريشى ىىنامورثي فيرنى ىىون لى ىىي جيى ىىان لى ىىي جيري ى ى مى ىىاركوف يوهى ىىان شىىىنتزلر مى ىىار
يمب ون.
االجتماع التشاوري األول بشأن وضع إطار لمراكز عمليات الطوارئ الصحية العمومية ،ني ان /مبري ]5[ 2015
ال باااراء بالترتياااب األبجااادي :عل ىىي منص ىىور البى ى ار ت ىىامي مل ىىين من ىىو ار ممورنبيت ىىاثابورن فن ىىنت ل ىىي من ىىام إيى ىون
مبو تو نوا بوتىا عبى اب بو ىو بىن كاتشىيوبو تىاو تشىين جيىان كىارلو تشىير او ا كوليبىالي فيليبىي كىروز فيغىا
افىا وليىا وغىال بنى و بانىاغيوتي اف ىتاتيو محمى يعقىو الصبىي مبىاال
تران ا فو جيفر امور فو
انييى
ير محم نا ر ح ا تشيكو إهيكويازو ب ا جرار حكىي صنىي
إيزي جولييتا غوميز فير ا
آالن إيتون
النغات إيليني لياكو ار ماثيو لي نيكوال ليب كي غونا ار لوهاني باناغيوتىا مىانتي إي ىا ميى ا بير ىي مىونتي
بى ىىو رايلى ىىي بيتى ىىر
روي ى ى ا رافايي ى ى موتيى ىىولي عي ى ى مى ىىاكومبي كى ىىار نيومى ىىان مكيى ىىنالوون إيمانوي ى ى موييماكين ى ى
زيزوتار ىىكي إيري ى ىىيرجينكو عب ى الىىرحمن رو ازلىىي بن ىىر ىىامبا عثمانىىة ىىو هىىو ىىون تمىىا ار طىىال طي ى
انيي توتين نيو يان تيري از زكريا هو تشان .
جيرمان ثينو
منظمة الصحة العالمية (بترتيب الموقع الوظيفي والترتيب األبجادي) :جوناثىان مب ارهىامز يوالنى ا بىايوغو يفيى بىرات
صىىورصي كا ىىتيال إشىىينيكج ليىىو ميال تشىىيريموصينا ىىتيال شىىنغون إيىىان كىىالر بىىو مايك ى كىىوك كيجىىي فوكىىو ا
نيك ىوال إي ىىال إي ىرين مىىو ار كينىىي ارمىىي كريشىىنامورثي جيىىان لىىي جيري ى مىىاركوف م لهي ى مارشىىان ارفىىي شىىانكار
ىنايت
انثانا غوباال كريشنان يوهان كري توف شنتزلر إيلينا فا نينغالن وان نيكوال ووناروف ىكي جىون شىين
تيكي ىىتي فيكىىا و بلىىو فران ىوا نجوي ىىان ماريىىا ملميىىرون ليونىىار و غالينى و هيرنانى يز إرشىىا شىىيخ صالى شىىم الى ين
و يان جاكوفليفيت جوكا تاباني بوكيال انجيف كاشيا في ون بينيويوات ابن لو .
االجتماااااع التشاااااوري الثاااااني بشااااأن وضااااع إطااااار لمراكااااز عمليااااات الطااااوارئ الصااااحية العموميااااة ،تش ى ىرين الو /
مكتوبر 12015
افىا
ال براء (بالترتيب األبجادي) :تىامي ملىين منىو ار ممورنبيت ىاثابورن نىوا بوتىا تىاو تشىين او ا كوليبىالي فىو
ولي ىىا وغ ىىال بنى ى و بان ىىاغيوتي اف ىىتاتيو تش ىىون ل ىىي نيكى ىوال ليب ىىكي ف ىىو نج ىىو لونى ى عي ى ى م ىىاكومب
باناغيوتىىا مىىانتي بورتيىىا موتيفي ى ز ي ىىان نيىىو روبرتىىو باغىىانيني كري ىىتوفر بي ىىر و بيتىىر زيزوتار ىىكي ص ىوان لىىوي
غ ىىافن وو ه ىىو تش ىىان ؛ إليزابي ىىل ج ىىور ج ىىين
ىىيرجينكو ه ىىو ىىون م ىىتري تريب ىىو
ىىافي ار غ ىىوميز إيريى ى
ريتشار ز كري تينا بوي .
منظمة الصحة العالمية (بالترتيب األبجادي) :جوناثىان مب ارهىامز ماريىا ملميىرون بريمىا بىارت يفيى بيرغىر ريتشىار
جىىون برينىىان فيلي ى جىىان بييىىر بوشىىيج كا ىىتيال إشىىينيكج ىىتيال شىىنغون بىىو مايك ى كىىوك كزافييىىج و ار يغيىىج
نايت تيكي ىتي فيكىا و فيليى إيريى غا ىكيج من ريىج غريك ىبور إ وار تىالبوت كيلىي هيىو جونى كىي يفيى نىاغز
1
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ارمىىي كريشىىنامورثي جىىان إيري ى الر ىىن روبىىرت لىىي جيىىان لىىي جيري ى مىىاركوف جيمىىز مىىا غوناغ ى وميني ى
ىىيري مىىولينز ىىوزان مىىوري  -ييىىت بلىىو فران ىوا نجوي ىىان جوكىىا بىىوكيال ميكيكىىو ىىينغا إرشىىا
انيىىا ميتىىاي
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
مكتااااب منظمااااة الصااااحة العالميااااة اإلقليمااااي لجنااااوب شاااارر ساااايا فااااي نيااااودلهي ،الهنااااد 29 ،ميلى ىىو  /ى ىىبتمبر –

 1تشرين الو  /مكتوبر 2015

ال باااراء (بالترتياااب األبجااادي) :ص يجىىة عب ى الصىىم عب ى اب إب ىراهي نيشىىان محم ى منىىو ار ممورنبيت ىىاثابورن ويتىىون
من ىىانكو ث ىىان ت ىىون مونى ى ت ىىو ثي ىىر مونى ى كابيى ى تش ىىو ر تاش ىىي وب ىىا كا ىىتو يا بينيفيى ى ي فلورينى ى و كري ىىتوفر
مىر الزمىان بىابو ار صانىا ب ار يى صا ىنوبي بىرافين
هيىرال م عنايىت ح ىين
الووت هي اربىات
غريغور
رو ى ىىوكون كونغوبى ىىون ارت ى ىراو باتاناراتانى ىىامولي و بيري ى ى ار محمى ىىو الى ىىرحمن تين ى ىزين ال ليتى ىىا ريناتى ىىا
صوب ارغى ىىا
يانيبار تولو ريانتو برانا كومار موب هيا .
موظفو منظمة الصحة العالمية (بالترتيب األبجدي) :وشي ار بونلو ين ريتو ين شوهان بو كىوك جيرميىا
ارمىىي كريشىىنامورثي مرون مالي ى جيري ى مىىاركوف ىىو هان مىىالهوت ار بافانىىا مىىورثي
كىىروز ىىانجيف كاشىىيا
رو ريكىىو موفى ىرين مرت ىىورو بي ىىيغان في ىىون بينيويى ىوات محمى ى ازه ى ال ىىرحي ب ىىر ان جونى ى ارنىىا ىىوني كومىىار ىىين
راجبوت إ وين لفا ور روبن اموي ليفيو في ار كو نيما وانغتشو فيجا نال كياو وين.
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