
77 

رئ الصحية العموميةإطار مركز عمليات الطوا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  البرمجيات ذات الصلةت ريبا  عل  ا تص ا
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