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التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها

التخطيط لعمليات االجالء و دعمها

)املراكز يف  الخارج   الخارجية يف  الشؤون  ميكن ملراكز 

الخارج ( أن تؤدي دوراً رئيسياً يف دعم املواطنني املتأثرين 

القصوى، قد يشمل  الحاالت  الخارج. ويف  باألزمات يف 

ذلك دعم إجالئهم خارج املنطقة أو البلد املتأثر. ويعّد 

التخطيط إلجالء املوظفني واملواطنني، ورصد تطور الحالة 

أساسيا  أمرا  اإلجالء(  خيارات  عىل  انعكاسها  )وكيفية 

لتحقيق هذه الغاية.

التي  واملخاطر  وموقعهم  األشخاص  عدد  إىل  واستنادا 

يواجهونها وقدرتهم عىل التنقل واستعدادهم له، ينبغي 

أن تحدد خطط اإلجالء ما ييل:

مواقع آمنة ميكن للناس االنتقال إليها للهروب من     ·
اآلثار املبارشة للمخاطر؛  

نقاط الخروج التي يستطيع الناس من خاللها      ·
مغادرة املنطقة أو البلد أو املنطقة؛  

الطرق التي ميكن استخدامها للوصول إليها؛   ·
خيارات النقل املتاحة.   ·

وإضافة إىل ذلك، فإن جمع املعلومات عن كيفية تزويد 

املواطنني الذين سيتم إجالؤهم بالوثائق الالزمة للخروج 

من البلد )مثل تأشرية الخروج، ووثائق الهوية( غالبا ما 

يكون أساسيا لدعم العمليات.

وقد يكون من املفيد تحديد موظف مسؤول لتنسيق 

عمليات اإلجالء، فضال عن موظّفي االتصال داخل املركز 

ليك يقوموا بالتنسيق والتواصل مع النظراء املعنيني.
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أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات

تحديد أماكن اإليواء الرسمية واملواقع اآلمنة األخرى )مثل املواقع القنصلية، مبا يف ذلك قنصليات البلدان ذات التفكري املامثل؛    ·
ومساكن الحراس؛ ومباين املنظامت غري الحكومية؛ واملدارس؛ ومراكز التسوق والفنادق؛ والكنائس واملعابد واملساجد(:  

االسم )الرسمي واملحيل(   -

التسمية يف خطة اإلجالء/خطة الطوارئ   -

تحديد املوقع وإحداثيات النظام العاملي لتحديد املواقع   -

املسؤول )مثل قائد املجموعة/السلطة املحلية/جهة العمل/جهة اتصال أخرى(.   -

جمع املعلومات عن كل موقع من مواقع اإلجالء:  ·
املساحة املتاحة والقدرات   -

سامت الهيكل   -

تكييف املرافق الستخدامها من قبل املعاقني الذين يجري إجالؤهم، واألطفال، وغريهم.   -

الخدمات والشبكات التي تخدم املنشأة )مثل املياه أو الطاقة أو املطبخ املجتمعي أو توزيع األغذية(   -

اإلدارة والخدمات املقدمة يف املوقع   -

توافر أشكال الدعم املخصصة )مثل املوظفني ذوي الكفاءات اللغوية، اإلسعافات األولية أو الرعاية الصحية املتخصصة(   -

املخاطر التي قد تؤثر عىل املوقع   -

هل ميكن ملوظفي السفارة/القنصلية العمل يف املوقع؟   -

هل يتطلب وضع املوقع نرش ضابط أمن؟   -

تحديث املعلومات املتاحة دوريا، ومع تطور األزمة:  ·
وضع املرفق   -

استخدام املرفق   -

توافر الخدمات يف املوقع   -

عدد املواطنني يف مختلف املرافق )وهذا قد يتطلب نرش موظفني لتسجيل املواطنني القادمني، إذا مل يقم املديرون املحليون بذلك(   -

الحاالت الطبیة والحامیة )قد یتعین إجراء فحوصات کجزء من عملیات التسجیل أو إدارة اإلجالء(، لإلحالة إلی مقدمي     -

الخدمات املختصني  

1. مواقع اإلجالء
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التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها

املطارات

تحديد املطارات )مبا يف ذلك البدائل: مهابط الطائرات والطُّرق(:   ·
االسم )الرسمي واملحيل( والرمز )إن ُوجد(  -

التسمية يف خطة اإلجالء/خطة الطوارئ  -

تحديد املوقع وإحداثيات النظام العاملي لتحديد املواقع  -

االرتفاع  -

املسافة من مواقع اإلجالء الرئيسية  -

جهة االتصال يف املطار لالتصال أثناء حاالت الطوارئ  -

سلطة الطريان ذات الصلة وجهة التنسيق  -

األطر القانونية ذات الصلة، وإجراءات الهبوط واإلقالع املطلوبة، والعقبات املحتملة للحصول عىل األذون.  -

جمع املعلومات عن كل مطار:   ·
نوع املرفق وخصائصه )مثل عدد مدارج الطائرات القابلة لالستخدام يف الليل أو يف جميع األحوال الجوية(  -

حجم الطائرة أو النامذج التي ميكن استقبالها  -

عدد الركاب الذين ميكن إركابهم  -

الحركة الجوية التي ميكنه استيعابها   -

توافر الوقود  -

توافر املوظفني والدعم التقني واملرافق والصيانة يف املوقع  -

أي تصاريح أمنية خاصة الزمة  -

خيارات إيواء ومساعدة األشخاص الذين يحري إجالؤهم.  -

تحديث املعلومات املتاحة دوريا، ومع تطور األزمة:   ·
األرضار الالحقة باملرفق، والتأثیرات عىل تشغيله  -

االستخدام الحايل واملقرر للمرفق  -

توافر الوقود  -

توافر املوظفني.  -

2. نقاط الخروج
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أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات

املوانئ البحرية

تحديد املوانئ البحرية )مبا يف ذلك املواقع البديلة: األرصفة ومواقع الساحل ذات الصلة(:   ·
االسم )الرسمي واملحيل( والرمز )إن وجد(  -

التسمية يف خطة اإلجالء/الطوارئ  -

تحديد املوقع وإحداثيات النظام العاملي لتحديد املواقع  -

املسافة من مواقع اإلجالء الرئيسية  -

جهة االتصال بامليناء لالتصال أثناء حاالت الطوارئ  -

تفّرغ أحد موظفي امليناء   -

سلطة اإلرشاف ذات الصلة وجهة االتصال   -

األطر القانونية ذات الصلة، وإجراءات السفر والوصول الالزمة، والعقبات املحتملة للحصول عىل الترصيح.  -

جمع املعلومات عن كل ميناء:   ·
نوع املرفق وخصائصه )عمق منطقة املرفأ مثالً، وما إذا كان من املمكن استخدامه يف جميع األحوال الجوية والبحرية(  -

عدد وحجم السفن التي ميكن استيعابها  -

ُعمق املياه )املّد والَجزر(  -

عدد الركاب الذي ميكنه استضافتهم  -

توافر الوقود وتكلفته  -

توافر املوظفني والدعم التقني واملرافق والصيانة يف املوقع  -

أي تصاريح أمنية خاصة الزمة  -

خيارات إيواء ومساعدة األشخاص الذين يجري إجالؤهم.  -

تحديث املعلومات دوريا، وحسب تطور األزمة:   ·
األرضار الالحقة باملرفق، والتأثیرات عىل تشغيله  -

االستخدام الراهن واملقرر للمرفق  -

توافر الوقود  -

توافر املوظفني.  -



8

التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها

املعابر الحدودية الربية

تحديد املعابر الحدودية الربية:  ·
االسم )الرسمي واملحيل( والرمز )إن ُوجد(  -

التسمية يف خطة اإلجالء/خطة الطوارئ  -

تحديد املوقع وإحداثيات النظام العاملي لتحديد املواقع  -

االرتفاع  -

املسافة من مواقع اإلجالء الرئيسية  -

األطر القانونية ذات الصلة، وإجراءات الخروج املطلوبة والعقبات املحتملة دون الحصول عىل الرتاخيص الالزمة.  -

جمع املعلومات عن كل معرب حدودي:  ·
نوع املرفق وخصائصه )مثل بنايات الجامرك، والحواجز(  -

وجود مرافق كافية الستضافة املسافرين  -

وجود املوظفني والسلطات.  -

تحديث املعلومات دوريا، وحسب تطور األزمة:   ·
األرضار الالحقة باملرفق، وتأثیراتها عىل تشغيله  -

عمليات التفتيش عند املعرب الحدودي  -

الحالة )مفتوح/مغلق( وأوقات التشغيل.  -
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أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات

3. الطرق 

تحديد الطرق الرئيسية املؤدية إىل مواقع اإلجالء واملواقع اآلمنة ونقاط الخروج:  ·
االسم والتسمية املحلية/الرقم  -

التسمية يف خطة اإلجالء/الطوارئ  -

نوع شبكات الطرق )عدد املمرات ونوع األرصفة(  -

أنواع املركبات التي ميكن أن تستخدم شبكة الطرق  -

استخدام الشبكة وأوقات ذروة ازدحام حركة السري  -

إمكانية استخدام الشبكة طوال اليوم وعىل مدار السنة )مغلقة يف أوقات محددة مثالً، أو غري قابلة لالستخدام يف مواسم    -

محددة(.  

توافر محطات الوقود واملرائب.  -

توافر الخدمات األساسية )مثل املستشفيات والعيادات العاملة، ومصادر املياه، ومخازن املواد الغذائية(.  -

رسم خرائط الطرق وتفصيل االتجاهات.   ·
تحديد طرق بديلة لكل موقع ولكّل نقطة.  ·

تحديد األماكن الضيّقة املحتملة )مثل الجسور واألنفاق(.  ·
تحديث املعلومات دوريا، وحسب تطّور األزمة:  ·

األرضار املادية، واستخدام وعرقلة الطرق املحددة  -

آثار الرضر، واستخدام وعرقلة أوقات السفر  -

نُظُم متنع حركة املدنيني  -

الوضع األمني   عىل طول الطرق  -

توافر الوقود وخيارات املساعدة.  -
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التخطيط لعمليات اإلجالء ودعمها

4. خيارات وسائل النقل

فهم احتياجات الناس فيام يخّص وسائل النقل:  ·
تحديد املواطنني الذين قد ال ميتلكون سيارة  -

تحديد املواطنین الذین قد یعیشون أو یعملون بصورة منعزلة، أو الذین قد مل يُدرَجوا يف ترتیبات اإلجالء الخاصة مبنطقتهم    -

)مثل مکان العمل، الفندق(  

تحديد املواطنني الذين قد يخشون االتصال بالسلطات املحلية والذين قد يرفضون املساعدة الرسمية لإلجالء  -

تحدید املواطنین الذین قد یحتاجون إلی مساعدة اإلجالء ألي سبب آخر )مثل الحاالت الطبیة، واملهاجرين غري النظاميني،    -

والقرّص غیر املصحوبین، واملواطنني غیر الراغبین يف املغادرة(.  

تحديد خيارات وسائل النقل املحلية )املركبات الرسمية، ووسائل النقل العامة املحلية، والحافالت املستأجرة، وسيارات األجرة،    ·
واملركبات الخاصة(.  

تقدير القدرة االستيعابية  -

تحديد السائقني املؤهلني ومحطات الوقود وخيارات الصيانة  -

استباق توافرها، ِعلامً بأن السلطات يف البلد املترضر قد تصادر املركبات املتوافرة  -

التنسيق مع البلدان ذات التفكري املامثل.  -

تحديد خيارات النقل ملسافات طويلة )السفن الرسمية واملستأجرة والطائرات والسفن والطائرات العسكرية والناقالت التجارية(.  ·
تحدید املکان الذي ميكن فيه اإلرساء/الهبوط  -

تقدير القدرات االستيعابية  -

تأمني الرتاخيص املطلوبة.  -

رصد كيفية تطور توافر خيارات النقل بتطّور األزمة.  ·
تحديد ونرش املوظفني ملرافقة املواطنني )املحددين(.  ·
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أداة مبادرة »املهاجرون يف البلدان التي متر بأزمات« لبناء القدرات

5. الوثائق

تحديد املستندات التي قد يحتاجها املواطنون للخروج من البلد )مثل وثائق الهوية، تأشرية الخروج(.  ·
تحديد املعلومات الالزمة، واملوارد واملوظفني املتوافرين إلصدار أو تجديد الوثائق، مبا يف ذلك الوثائق املتعلقة بحاالت الطوارئ  -

تحديد املواقع الرئيسية حيث ينبغي نرش املوظفني واملعدات من أجل التعجيل بإصدار الوثائق الالزمة.  -

تحديد الجهات املسؤولة عن إصدار الوثائق )أو تلك التي ميكنها إصدارها(.  ·
تحديد البلد املضيف والنظراء من البلدان الثالثة، والتأكد من وجود مسؤول عن االتصال مع جهات التنسيق  -

تحديد الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة )مثل املنظامت الدولية(، والتأكد من وجود مسؤول عن االتصال مع جهات التنسيق  -

تحديد اإلجراءات واملتطلبات الالزمة إلصدار هذه.  -
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