استعد

تعرف على المزيد عن المشروع الممول من االتحاد األوروبي،
«المهاجرون فى البلدان التي تتعرض ألزمات :دعم مقاربة تستند إلى األدلّة
من أجل إجراء حكومي فعّال وتعاوني» من الموقع
www.icmpd.org/MICIC

للطوارئ

 10رسائل رئيسية

للموظفين القنصليين

المكلّفين بمساعدة مواطنيهم بالخارج
مشروع ممول من االتحاد األوروبي

1

المشروع من تنفيذ المركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة ()ICMPD

إعمل
على تحديث البيانات
الخاصة بدولة الوجهة والدول
المجاورة.

دعّم قدراتك للمجابهة بصفتك ّأول المتد ّخلين :اطلب من فريق المركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( - )ICMPDالمهاجرون فى البلدان التي تتعرض
ألزمات ( )MICICتنظيم دورة تدريبية لفائدة سفارتك!
تواصل معicmpd-micic@icmpd.org :

كن على تواصل مع مواطنيك

شجّع مواطنيك
على التسجيل

3

ضع وقم باستمرار بتحديث
خطة طوارئ
آخذا في اإلعتبار قدرات مواطنيك
وحاجاتهم.

ضع مسودة أ
خطة للتواصل في األزمات
احتفظ دائ ًما بقناتي اتصال بديلتين.

األخبار

7

قم ببناء شبكة أزمات

قبل أن تحتاج إليها .استمر في تحديث قوائم جهات اتصالك.

اتحادات
المغتربين

9

مقدمو الخدمات

السلطات
الوطنية

االتصاالت ،خطوط
الطيران ،إلخ
جهات االتصال

المؤسسات الدولية

قم بتحضير ميزانية أزمات

توقع أن األسعار سترتفع
بشكل كبير أثناء األزمة.
لوحدة المعايير

4

مواقع اإلقامة
النقل
المسارات

قم ببناء وتدريب
فريق إلدارة األزمات وفرق دعم.

رسالة نصية
قصيرة

األخبار

تواصل مع مواطنيك

استعد لعمليات معقدة
لالنتقال  /اإلجالء
وضع خط ً
طا بديلة من أجل:

امسح الرمز ضوئيًا
وضع خطتك التفاعلية
للطوارئ القنصلية! مسح ضوئيمسح ضوئي

5

اجعل مواطنيك
دائ ًما على إ ّ
طالع

2

ال تستخدم إال عملة واحدة.

اطل
ب من فري
سياسات ا ق المركز ا
لد
ول
ي
لت
طوير
لهجرة
(CMPD
المهاج
رين في الدول التي  - )Iمبادرة
ت
تع
(IC
ر
 )MICأن ينظم تدري ض ألزمة
بًا
لسفارتك!

قم بتحضير قوائم فحص
وتحقق من:

8

المتطلبات اللوجستية والمالية
مستودع الموارد
المعدات المطلوبة

ضع في اعتبارك العوامل األخرى

التي يمكن أن تنشأ عن كارثة ،مثل:
أعطال البنية
التحتية

توفر الموظفين

الموظفون

غير

متاحين

6

األعطال/القيود في
االتصاالت ،تقنية المعلومات

10

تعامل مع

 10رسائل رئيسية

تعرف على المزيد عن المشروع الممول من االتحاد األوروبي،
«المهاجرون فى البلدان التي تتعرض ألزمات :دعم مقاربة تستند
إلى األدلّة من أجل إجراء حكومي فعّال وتعاوني» من الموقع
www.icmpd.org/MICIC

حاالت الطوارئ

للموظفين القنصليين

دعّم قدراتك للمجابهة بصفتك ّأول المتد ّخلين :اطلب من فريق المركز
الدولي لتطوير سياسات الهجرة ( - )ICMPDالمهاجرون فى البلدان
التي تتعرض ألزمات ( )MICICتنظيم دورة تدريبية لفائدة سفارتك!
تواصل معicmpd-micic@icmpd.org :

المكلّفين بمساعدة مواطنيهم بالخارج
مشروع ممول من االتحاد األوروبي
		

1

3

حافظ على هدوئك،

اعملوا كفريق،

كن متماس ًكا ،تصرف
بشكل طبيعي.

2

داخليًا وخارجيًا.

الذعر

ضع قائمة بمؤسسات دعم
المهاجرين

ضع في اعتبارك أن :المعلومات أمر أساسي
مباشر

للمساعدة في عمليات االنتقال/اإلجالء.

قد

المغتربون أنفسهم
يكونون أفضل مورد

كن أسبق من
األخبار

راقب
األزمة

راقب الموقف و
امنح مساعدة موجهة

5

7

أبلغ بالتطورات الجارية
بانتظام لسلطة اإلشراف
المركزية في البلد األم.

6

السلطات الوطنية
المؤسسات ذات الصلة

اجمع التفاصيل
وضع
الموانئ

كن منتب ًها إلى:
مشاكل المرور

لوائح عبور الحدود
جواز سفر
ت ّم الموا

وضع
المطارات

اجعل األولوية
إلخالء المواطنين وفق:

الحدود

فقة عليه

من السلطات الوطنية بخصوص:

تأشيرات
العبور

مناطق الخطر
نقاط الضعف

قيود استخدام
السكك الحديدية

4

لب الحاجة إلى
ّ
المعلومات لتجنب
الشائعات

حافظ على تنسيق وثيق مع:

أوضاع مواطنيك.

للمجموعات الضعيفة.

9

المشروع من تنفيذ المركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة ()ICMPD

قيود
استخدام الطرق

8

10

