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



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

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

الحكومية.
11 لمت رجىىة لال ىىتجابة  والمىىوار  الالزمىىة فىىي كىى  توضىىا صطىىط اال ىىتجابة الم ىىتويات ا

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

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

الصاا بها.
تحتو  صطط اال تجابة عل  معلومات موثقة عن بعض الماكن الهامة  ومعلومات  14

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

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

15  طىىىط اال ىىىتجابة إجىىىراءات التشىىىغي  الموحىىى ة الصاصىىىة بعمليىىىات التن ىىىيق مىىىح تحىىى   ص
 لطات إنفاذ القانون ووكاالت المن الوطني.
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الموارد البشرية
49 عيمن المركز موظفين غير مصصصين لحاالت الطوارئ من مج  إ ارة المرفق
50  صىىىىىالح المعىىىى ات ال ىىىىىمعية والبصىىىىىرية يتىىىىوفر موظفىىىىىون تقنيىىىىىون لتشىىىىغي  وصىىىىىيانة وا 

والحا وبية ومع ات االتصاالت
51  جىىىراءات التشىىىغي  الموحىىى ة الصاصىىىة يوجىىى  موظفىىىون مىىى رمبون علىىى  إ ارة الطىىىوارئ و ا 

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

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

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

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

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

المطلو  اتصاذها.
الرصد والتتييم

56 ري  والتمىىىرين مكونىىىاتا م ا ىىىية  لنظىىىا  ياعنىىى  برصىىى  وتقيىىىي  ال اءتشىىىك  بىىىرامج التىىى
 ويرتكز عل  التح ين الم تمر لق رات وفعالية إ ارة الطوارئ الصحية العمومية.

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