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منوذج خطة الطوارئ القنصلية

ولنئ كان يف كثري من األحيان من املفيد نرش خطط الطوارئ 

املحتملة  باألزمات  املواطنني  وعي  إلذكاء  كوسيلة  وتعميمها 

وتدابري االستجابة املوىص بها، فإن جزءاً كبرياً  من القسم الوارد 

يف خطة الطوارئ هذه يتضمن معلومات قد تكون حساسة، 

مبجموعات  املتعلقة  املعلومات  )مثل  األزمة  حالة  َحَسب 

املواطنني، وطرق اإلخالء املقررة أو املواقع، وامليزانية(، ومن ثم 

ينبغي الحفاظ عىل رسيّتها. وينبغي اتخاذ قرار بنرش جميع 

أجزاء الخطة أو بعضها حسب كل حالة عىل حدة.

الطوارئ  تحديث خطط  ينبغي  أنه  إىل  أيضاً  اإلشارة  وتجدر 

بانتظام، ليك تعكس املالمح املتغرية ملجتمع املواطنني يف البلد 

والعوامل  املحتملة  األزمات  وسيناريوهات  املنطقة،  يف  أو 

السياقية األخرى.  

الخارجية يف  الشؤون  النموذج إىل تزويد مراكز   يهدف هذا 

الخارج )املراكز يف الخارج( بهيكٍل وببعض التوجيهات األساسية 

بشأن صياغة خطة للطوارئ القنصلية للتحضري لحاالت الطوارئ 

بلد  يف  أو  منطقتهم  يف  املواطنني  عىل  تؤثر  أن  ميكن  التي 

االختصاص. وقد تم استيقاء هذا النموذج من خطط الطوارئ 

املتاحة للجمهور التي وضعتها قنصليات البلدان االسكندنافية 

خالل  من  متكاملة  باعتبارها  والفلبني،  املتحدة  والواليات 

املامرسات والخربات التي يشارك فيها ممثلو الحكومة كجزء 

من أعامل جمع األدلة التي نفذت يف إطار مبادرة »املهاجرون 

يف البلدان التي متر بأزمات«.

وُصّممت لتوفري مؤرشات شاملة بشأن مجموعة متنوعة من 

العنارص. وال تعّد جميع هذه العنارص ذات صلة بكل سياق 

جغرايف أو بحاالت أزمات محتملة. بل ينبغي أن يفرس النموذج 

عىل أنه مخطط عمل يَُكيّف حسب تعرُّض املنطقة لألزمات 

وقدراتها وأولوياتها.

مقدمة: هذا النموذج 



5

أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات 

1.  جهات االتصال باملراكز يف الخارج   

ينبغي أن يتضمن هذا القسم معلومات االتصال األساسية عن املركز األجنبي الذي يتم له إعداد الخطة وكذلك املؤسسات األخرى 

ذات الصلة )السفارة يف البلد، وغريها من املراكز األجنبية يف البلد أو يف املنطقة، ومراكز السلك الدبلومايس يف العاصمة(. وهذه 

ة  املعلومات مفيدة للمواطنني من أجل الحصول عىل املعلومات التي تنرش عن طريق القنوات الرسمية ذات الصلة أو التواصل بهمَّ

إىل املمثلني القنصليني يف البلد.

وقد يكون من املفيد أن تظهر كل هذه املعلومات عىل صفحة واحدة، لتسهيل االطاّلع عليها من لَُدن املواطنني. كام أنه من األسهل 

عىل الناس نقل صفحة واحدة بجميع معلومات االتصال خالل عملية اإلجالء.

ومن املستصوب ترجمة هذا القسم عىل األقّل إىل جميع اللغات التي يتحدث بها املواطنون.

العنوان.   ·
العنوان الربيدي.  ·

-   ميكن أن يتضمن الخريطة واالتجاهات.

ساعات العمل.  ·
الهاتف خالل ساعات العمل.  ·
الهاتف خارج ساعات العمل.  ·

الفاكس.  ·
الربيد االلكرتوين لالتّصال.  ·

املواقع اإللكرتونية )مبا يف ذلك الروابط إىل أنظمة التسجيل( وصفحات الوسائط االجتامعية.  ·
-   موقع اإلنرتنت وصفحات الوسائط االجتامعیة.

-   موقع السفارة وصفحات التواصل االجتامعي.

-   املوقع اإللكرتوين للخدمة الخارجية وصفحات التواصل االجتامعي.

اتصاالت منسقي املناطق/الحراس.  ·
-   املناطق التي تم فيها تعيني مختلف املنسقني.

-   اسم كل منسق وعنوانه ورقم هاتفه وعنوان بريده اإللكرتوين .

خيارات محددة لالتصاالت يف حاالت الطوارئ.  ·
-   تفاصيل التسجيل من أجل تلّقي االتصاالت يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك السفر/اإلنذار املبكر، واملواقع اإللكرتونية والتطبيقات.

-   رقم هاتف املركز عرب األقامر االصطناعية.

-   ترّددات البث اإلذاعي.

-   خّط اتّصال مبارش يف املركز لحاالت الطوارئ )إذا كان الرقم معروفا(.

-   خّط اتّصال مبارش للطوارئ يف مكاتب الشؤون الخارجية )إذا كان الرقم معروفا(.

-   اتصاالت خالیا األزمات يف البلد املوطن.

منوذج خطة الطوارئ القنصلية
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منوذج خطة الطوارئ القنصلية

2.  مقدمة وأهداف الخطة

ينبغي أن يتضمن هذا الجزء معلومات أساسية عاّم تشمله الخطة وما هي أهدافها. وينبغي أن يحدد ما ييل:

الهدف الرئييس للخطة )مثل تقديم املساعدة لجميع املواطنني يف املنطقة( وأهدافها الثانوية )مثل حامية املرافق واستمرارية     ·
الخدمات يف حاالت الطوارئ(.  

األشخاص الذين تشري إليهم الخطة )عىل سبيل املثال املواطنني ومواطني البلدان الثالثة التي أُبرمت معها اتفاقات للمساعدة.     ·
الطارئة وغريهم من غري املواطنني املختارين( وتحديد املجال )عىل سبيل املثال، مجال اختصاص املركز( – وتحديد ما إذا كان    

هناك أشخاص معيّنون مستبعدون.  

ما هي والية وسلطة املؤسسة التي تقوم بصياغة الخطة )عىل سبيل املثال األساس القانوين لصياغة الخطة والعالقات(.   ·
الروابط وآليات التنسيق آلليات ومؤسسات عمليات التأّهب واالستجابة األخرى )مثل إطار التخطيط للبلد األصيل، وتدخالت     ·

خاليا األزمات وأفرقة االنتشار(.  

اختبار الخطة وإضفاء الطابع االجتامعي عليها  2.1

ينبغي أن يسلط هذا القسم الضوء عىل رضورة استعداد الرعايا األجانب )بإدراج قامئة بالحد األدىن من تدابري التأهب مثالً، واقرتاح 

قيام هؤالء املواطنني بإعداد خطة التأّهب األرُسي، أو املشاركة يف ترتيبات التأّهب والتامرين التي تُجرى يف الحّي، ومكان العمل، 

واملدرسة، الخ. كام ميكن إدراج هذه املعلومات كصفحة مستقلة يف املرفق، ليك يسُهل عىل الناس استخراجها/نقلها.

وميكن أن يقدم هذا القسم أيضا معلومات عن التدريبات املقررة أو العادية أو الدورات اإلعالمية التي يتم تنفيذها لصالح املواطنني.  
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أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات 

3.  صورة عاّمة عن البلدان/املناطق املعرّضة للخطر

ينبغي أن يتضمن هذا القسم معلومات أساسية عن املنطقة أو البلد املشمول بالخطة ذات الصلة بالتأهب لحاالت الطوارئ. وغالباً 

ما يكون من املفيد إدراج خريطة )لتوضيح تغطية الخطة كذلك(. وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يحدد هذا القسم ما ييل:

ما هي األزمات الرئيسية التي ميكن أن تنشب يف املنطقة أو البلد )طبيعية كانت أم من صنع اإلنسان(، وتخلق “تصنيفا”،     ·
استنادا إىل أهميتها )مثل الرتدد/التكرار، والشدة، ووجود خطر وشيك(.  

االتجاهات ذات الصلة يف العوامل الرئيسية للمخاطر يف املنطقة أو البلد )مثل تطور الحالة األمنية والدورات املوسمية لألخطار     ·
الطبيعية(.  

التنمية البيئية والسياسية واالقتصادية الرئيسية.   ·
املعامل الجغرافية الرئيسية والنقاط املثرية لالهتامم يف املنطقة )مث ل املدن، والبنية التحتية للنقل(.   ·

يجب أن يتضمن هذا القسم خرائط شاملة ملختلف املخاطر التي ميكن أن تؤثر عىل املنطقة )إن كانت متوفرة(، والتي ميكن أن تقّدم 

معلومات بشأن إمكانية وكثافة األحداث املستقبلية وآثارها املتوقعة.

تعريف املجاالت داخل منطقة الخطة  3.1

وميكن أن تحدد الخطة مجاالت أصغر داخل منطقة االختصاص للمساعدة يف تحديد ما ييل:

منسقي املناطق.   ·
خيارات لتوفري الخدمات.   ·

إجراءات اإلجالء.   ·
عدد املواطنني يف املنطقة.   ·

السياق الوطني للتأّهب لألزمات/إلدارة األزمات  3.2

ينبغي أن تبني الخطة الهياكل التي وضعها البلد املضيف إلدارة األزمات واملؤسسات املكلفة بها وجهات االتصال الخاصة بها.

وقد يكون من املهّم أيضاً تحديد ما إذا كانت لدى هذه املؤسسات خطة طوارئ قامئة، وكيف يتّم التنسيق بني خطة الطوارئ الخاصة 

باملركز  وترتيبات املؤسسات املضيفة.
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4.  ملحة عن مجتمع الرعايا األجانب املحيل

ينبغي أن يتضمن هذا القسم معلومات أساسية عن حجم مجتمع الرعايا األجانب وتكوينه وخصائصه. وينبغي أن يساعد يف تحديد 

ما ييل:

عدد الرعايا املقيمني يف املنطقة، وعدد األشخاص منهم الذين هم عادة يف حالة عبور أو زيارة  )مبا يف ذلك، إذا كان األمر مناسبا،    ·
الديناميكية ليال ونهارا، وأوقات السنة، واملواسم، وما إىل ذلك(.  

أماكن الرتكيز )األماكن الذين يوجدون فيها بكثافة: املناطق السكنية، وأماكن العمل، والوجهات السياحية(.   ·
الخصائص الدميغرافية )الجنس، الفئة العمرية(.   ·

الوضع العائيل )عدد األشخاص الذين يعيشون مبفردهم، وعدد األرس يف املنطقة(.   ·
النسبة املئوية للرعايا الذين لديهم أوضاع مختلفة يف الهجرة، وآثار ذلك املرتتبة عىل التخطيط )مثل إمكانيات مختلفة للوصول     ·

إىل املساعدة الطارئة أو الخدمات األساسية يف البلدان املضيفة(.  

اللغة املُستَخَدمة داخل مجموعة الرعايا.   ·
تحديد الفئات الضعيفة عىل وجه الخصوص )مثل األطفال غري املصحوبني بذويهم، واملسنني أو املعوقني، والعامل املعزولني،     ·

واملهاجرين غري املسجلني، واملهاجرين العابرين، واملهاجرين املحتجزين، واملواطنني الذين قد ال يرغبون يف طلب املساعدة أو    

الذين قد يواجهون عقبات قانونية أو إدارية أمام عملية اإلجالء (.     
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5.  سيناريوهات األزمات

ينبغي أن يحدد هذا القسم سيناريوهات األزمات املحتملة التي ميكن أن تربز يف املنطقة. وينبغي أن يسلط كل سيناريو لألزمات 

الضوء عىل ما ييل:

نوع وشّدة وموقع وتوقيت الخطر الذي قد تواجهه املنطقة أو البلد.   ·
اآلثار التي قد ترتتب عىل ذلك عىل األشخاص املترضرين، مبا يف ذلك اآلثار املرتتبة عىل الرعايا املترضرين )عدد األشخاص الذين     ·

سيتأثرون، وماهية التأثريات التي يحتمل أن يعانون منها(.  

اآلثار املرتتبة عىل شبكات االتصال والنقل املحلية، وقدرة الجهات الفاعلة يف مجال االستجابة.   ·
أشكال املساعدة التي يحتاج إليها الرعايا املترضرون، واالستجابات ذات األولوية التي يتم نرشها )من املركز، أو السفارة، أو     ·

املركز اإلقليمي أو العاملي لالستجابة لألزمات(.  

وتساعد هذه االفرتاضات عىل إنشاء آلية استجابة مالمئة وعىل تقييم القدرات واملوارد املتاحة.

ومبا أن صياغة سيناريوهات لألزمات لجميع املخاطر املحتملة قد يكون غري عميل، فمن املمكن إما وضع سيناريوهات فقط ألعىل 

مرتبة منها، وإماّ تحديد مجموعات من األخطار التي قد تكون لها آثار مامثلة )مثل الفيضانات واالنهيارات األرضية والزالزل وأمواج 

تسونامي(.

وميكن إدراج ملخصات يف الخطة، وإدراج نسخة موسعة من السيناريوهات يف املرفق.  
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6.  األدوار واملسؤوليات   

ينبغي أن يحدد هذا القسم تنظيم هيكل االستجابة يف حالة حدوث أزمة. وهذا يعني تحديد املسؤوليات الرئيسية التي يجب تغطيتها 

كجزء من االستجابة. وقد يشمل ذلك ما ييل:

اتخاذ القرار، والتنسيق عموما )التسلسل القيادي(.  ·
مراقبة املخاطر )ميكن أن تكون مسؤولية طرف خارجي، غالبا ما تكون مؤسسة من البلد املضيف أو منظمة دولية(.   ·

تقييامت الوضع والزيارات امليدانية.   ·
تنسيق املوظفني واملتطوعني.   ·

التنسيق مع مجتمع الرعايا األجانب.   ·
االتصاالت يف حاالت الطوارئ )يرجى مالحظة أنه قد يكون من املفيد أيضا وضع خطة كاملة لالتصاالت يف حاالت الطوارئ، مبا     ·

يف ذلك األدوار واملسؤوليات، والقنوات الواجب استخدامها، والرسائل التي سيتم نقلها، واللغات(.  

امليزانية.  ·
تسجيل الرعايا األجانب.   ·

تقديم املساعدة إىل الرعايا املترضرين.   ·
أحكام محددة للمجموعات/األفراد الضعفاء بشكل خاص.   ·

عمليات اإلجالء.   ·
وبالنسبة لكل وظيفة من الوظائف ذات الصلة، ينبغي أن تحدد الخطة شخصاً مسؤوالً، ومناوباً واحداً أو أكرث. وقد يكون من املفيد 

إدراج تفاصيل االتصال الخاصة بهم يف الخطة.

وبالنسبة لكل موقف، ينبغي أن تحدد الخطة الوظائف الرئيسية واملسؤوليات يف كل مرحلة من مراحل األزمة.

ويف حالة تحديد الخطة ملناطق مختلفة، قد يكون من الرضوري إنشاء هياكل تنسيق لكل منها، مبا يف ذلك تحديد األفراد الذين 

سيضطلعون بدور تنسيقي لكل منطقة، ومسؤولياتهم وتفاصيل االتصال بهم.

وميكن أن يساعد رسم مخطط تنظيمي عىل تقديم هيكل التنسيق وإبراز التسلسل الهرمي وقنوات التنسيق واالتصال.

هياكل التنسيق  6.1

ميكن للخطة تحديد الجهات الفاعلة الخارجية التي يكون عملها مهامًّ بالنسبة ملختلف مجاالت الخطة، وإدراج جهات االتصال 

)ووسائل االتصال بها( لكل منها. وقد يشمل ذلك ما ييل:

الجهات الحكومية الفاعلة يف البلد املضيف.  ·
أرباب العمل أو الجهات املوظّفة.   ·

رشكات النقل.   ·
املنظامت غري الحكومية املحلية ومقدمي الخدمات.   ·

وميكن للخطة أيضا أن تسلط الضوء عىل قنوات االتصال وآليات التنسيق القامئة )مثل نظم اإلحالة واتفاقات التنسيق(.
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7.  مخطط اإلجالء1

ينبغي أن يحدد هذا القسم األمور التالية:

مواقع آمنة ميكن للناس أن ينتقلوا إليها للفرار من اآلثار املبارشة للمخاطر.   ·
نقاط الخروج التي يستطيع الناس من خاللها مغادرة البلد.   ·

الطرق التي ميكن استخدامها للوصول إليها.   ·
نقاط اجتامع/جموع محتملة.   ·

نقاط العبور، يف حالة عمليات اإلجالء الدولية.   ·
خيارات النقل املحلية والبعيدة املدى املتاحة يف حالة حدوث أزمة.   ·

ينبغي أن تحدد الخطة األماكن اآلمنة ونقاط الخروج وطرق اإلجالء وأن توفر معلومات أساسية عن موقعها وخصائصها )مبا يف ذلك 

الخدمات التي ميكن لألشخاص الذين يجري إجالؤهم االستفادة منها يف مواقع مختلفة(.

وفيام يخّص الطرق، ميكن أن تحدد الخطة الطرق املوىص بها والدروب البديلة للوصول إىل أماكن اإلجالء ونقاط الخروج من املواقع 

الرئيسية التي يرتكز فيها الرعايا. واعتامدا عىل الوضع، قد يتطلب هذا توفري معلومات للتحرك داخل البلد أو العثور عىل مبنى محدد 

داخل املدينة )أو االثنني معاً يف كثري من األحيان(. وقد يوىص بطرق مختلفة حسب األزمة. 

إذا كانت الخطة تشمل مناطق متعددة، قد يكون من الرضوري تحديد املواقع والطرق لكل واحدة منها.

وميكن أن يكون تقديم الخرائط عىل نطاقات مختلفة بهذه املعلومات، فضال عن االتجاهات املفّصلة)خاصة للمالحة املحلية(، والصور 

لتحديد مواقع/مباٍن محددة مفيدة جدا لألشخاص الذين يجري إجالؤهم. وميكن أيضا إدراج هذه الخرائط يف املرفق الستخدامها 

كوثائق مستقلة.

1  لالطاّلع عىل مزيد من التوجيهات املفّصلة حول هذا املوضوع، يرجى الرجوع إىل أداة املبادرة حول “التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها”.
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8.  مراحل األزمة واالستجابات        

ينبغي لخطط الطوارئ تحديد العنارص املسببة )األحداث التي تشري إىل تفعيل مستويات مختلفة من االستجابة( واملراحل )الفرتات 

التي تتوقع فيها مختلف الجهات الفاعلة استجابات مختلفة(. ميكن أن يتفاوت عدد املراحل وأن تختلف أنواع  العنارص املسببة 

حسب األزمة.

وهناك مثال منوذجي يتمحور حول 4 مراحل، كالتايل:

نكس الرؤوس )احتامل وجود وضع خطري: رصد وفحص ترتيبات التأهب(.   ·
املغادرة ما مل يكن ال بّد من البقاء )األزمة وشيكة: نصح الرعايا مبغادرة البلد(.   ·

املغادرة عىل الفور )السالمة ليست مضمونة بعد اآلن: إجالء املوظفني غري األساسيني والرعايا(.   ·
إغالق البعثة )األزمة حاّدة: إجالء جميع املوظفني، وإغالق البعثة(.   ·

ولكل مرحلة من هذه املراحل، ينبغي أن تحدد الخطة ما يتوقعه فرادى املواطنني، أو كل عضو يف هيكل تنسيق االستجابة، أو السفارة 

أو غري ذلك من مراكز التنسيق يف املنطقة/العاصمة.



13

أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات 

9.  الخدمات اللوجستية 

ينبغي أن يحدد هذا القسم متطلبات املواد واملعّدات التي سيحتاج إليها املركز من أجل تنفيذ الخطة. وهذا يسمح بإنشاء مخزونات 

من املواد األساسية التي ميكن الوصول إليها عند الحاجة. وينبغي أن تشمل هذه املخزونات ما ييل:

معدات االتصاالت )وال سيام الهواتف الساتلية ومعدات البّث اإلذاعي(.   ·
مواد اإلغاثة األساسية )إمدادات اإلسعافات األولية، واألغذية غري القابلة للتلف، واملاء، واملالبس(.   ·

مواد لتسجيل املواطنني املتأثرين )استامرات، قراطيس(.   ·
مواد إلصدار الوثائق )جوازات سفر ووحدات منطية خاصة بجوازات املرور والطوابع وختم الطوابع(.   ·

املركبات.   ·
بنود أخرى )أعالم أو قمصان أو أي عالمات تعريف أخرى للموظفني(.   ·

وبالنسبة لجميع هذه البنود، يجدر أن نتذكر التخطيط لألحداث والتحديات غري املتوقعة: من املستحسن دوماً اإلفراط يف إعداد 

وتخزين املزيد من البنود مام يبدو رضوريا للغاية.

امليزانية  9.1

ينبغي أن يحدد هذا القسم امليزانية الالزمة لتنفيذ مختلف عنارص الخطة.

وكجزء من عمليات التخطيط، من املفيد أيضا تحديد املوارد املتاحة، عىل مستوى السفارة أو مستوى العاصمة،  التي ميكن استخدامها 

لتنفيذ الخطة.
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املرفقات
استامرة التسجيل

يستخدمها موظفو القنصليات لتسجيل طلب املساعدة وجمع املعلومات الفردية عن املواطنني املترضرين )مبا يف ذلك اتصاالتهم يف 

حاالت الطوارئ(.

استامرة املسؤولية املالية

يستخدمها موظفو القنصليات لتأكيد فهم املواطن ملوافقته عىل تغطية جزء من النفقات املتعلقة باالستجابة لألزمة واإلجالء، أو كلّها.

ما يجب وما ال يجب القيام به يف حاالت الطوارئ

قامئة بالتوصيات التي ينبغي أن يتّبعها املواطنون يف حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك كيفية إعداد “حقيبة النجدة” لحالة الطوارئ. ميكن 

استهدافها اعتامدا عىل األزمة القامئة. وميكن استخدامها كوثيقة مستقلة.

جهة االتصال يف املركز القنصيل

ميكن استخدام املعلومات كام وردت يف القسم 1 كوثيقة مستقلة. 

خرائط اإلجالء

ميكن إدراج الخرائط يف مالجئ اإلجالء واملواقع اآلمنة ودروب اإلجالء املوىص بها )والطرق البديلة( يف املرفق. وميكن أن تشمل 

الخرائط أيضا مؤرشات مفصلة للوصول إىل مواقع محددة وكذلك الصور لتحديد املباين واملواقع. وينبغي تصميم الخرائط كوثيقة 

مستقلة ليك يحملها الناس عند االقتضاء.

قامئة بتفاصيل االتصال مبزّودي الخدمات

وميكن أيضا إدراج قامئة مبزّودي الخدمات )تُصّمم أيضا كوثيقة مستقلة يحملها الناس عند الرضورة(. يجب أن تتضمن القامئة أسامء 

وتفاصيل االتصال والعناوين الفعلية للمؤسسات أدناه. وقد يكون من املفيد أيضا إدراج هذه املعلومات يف خريطة مخصصة.

املستشفيات والعيادات، مبا يف ذلك سيارات اإلسعاف.   ·
أفرقة اإلطفاء.   ·

الرشطة.   ·
املرتجمون واملرتجمون الفوريون.   ·

املساعدة قانونية.   ·
موقع مالجئ الطوارئ.   ·

مقدمو خدمات النقل املحيل )سيارات األجرة ورشكات الحافالت الصغرية، ورشكات النقل العاّم(.   ·
مطابخ مجتمعية.   ·

املنظامت غري الحكومية ذات الصلة.   ·
سيناريوهات مستفيضة لألزمات 

وميكن إدراج نسخ كاملة من سيناريوهات األزمة يف املرفق، ليك تبقى الخطة أكرث إيجازاً.
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