
 كُن عىل استعداد!
توصيات أساسية بشأن التأهب لألزمات

التسجيل
سجل اِسمك لدى سفارة أو قنصلية بلدك وقّدم ماستجّد يف 

املعلومات الخاصة بك عند مغادرة البلد، أو كلام قمت بتغيري 

اإلقامة، أو مكان العمل أو جهة االتصال.

تحديد خيارات اإلجالء
تحديد طُرُق اإلجالء، وخيارات النقل، وامللتقيات، ومالجئ 

رسمية ومواقع آمنة بديلة يف منطقتك.

اِخَب بجهة االتصال الخاصة بك يف حاالت الطوارئ
م لسفارتك أو قنصليتك معلومات االتصال الخاصة بك يف  قدِّ

حاالت الطوارئ )مثل صاحب العمل وأفراد األرسة(: العنوان 

والربيد اإللكرتوين ورقم الهاتف.

اعرف حقوقك
اسأل النصيحة من القنصلية أو السفارة بشأن الخدمات التي 

يحق لك الحصول عليها )من قبل الجهات الفاعلة املحلية 

وممثيل بلدك( يف حالة وقوع أزمة.

اِطلب املشورة بخصوص األزمات املحتملة
عند وصولك إىل وجهتك، اطّلع عىل املعلومات عن األزمات التي 

ميكن أن تؤثر عىل املنطقة، وتدابري التأهب واالستجابة املوىص 

بها، والسلوكيات التي قد تكون محفوفة باملخاطر أو  محظورة 

يف البلد.

بادر باستنساخ املستندات الخاصة بك
استنساخ جواز السفر وبطاقة الهوية، والتأشريات والتصاريح، 

والضامن االجتامعي أو بطاقة الخدمات الصحية، الوصية، دليل 

عىل املمتلكات، اإلقامة، والعمل، والتعليم والشهادات املهنية يف 

البلد(. الحفاظ عىل النسخ األصلية يف مكان آمن.

اشرتك يف بوليصة تأمني
استكشاف خيارات القطاعني الخاص والحكومي أو الخيارات 

املتاحة من جهة العمل-

للحصول عىل تغطية التأمني بالتكاليف التي ميكن ربطها 

باألزمات )مثل الرعاية الطبية الطارئة، واإلعادة إىل الوطن(.

تحديد جهات االتصال املفيدة
إعداد قامئة باالتصاالت التي ميكن أن تكون مفيدة يف حاالت 

الطوارئ، عىل سبيل املثال من سفارة أو قنصلية بلدك، منسقي 

املجتمع املحيّل، والجهات املحلية الفاعلة يف مجال االستجابة 

لحاالت الطوارئ ومقدمي الخدمات.

اِخِب بتفاصيل سفرك
كلام خططت لزيارة مناطق خطرة أو نائية بصورة خاّصة، قّدم 

لقنصلية أو سفارة بلدك معلومات عن كيفية االتصال بك، وعن 

طريق الرحلة ومكان وجودك. وإن أمكن، قّدم هذه املعلومات 

أيضاً إىل املؤسسات املحلية ذات الصلة.

إعداد حقيبة الطوارئ
تتضّمن هذه الحقيبة ماًء وغذاء ومالبس وماالً، ومذياعا يعمل 

بذراع تدوير يدوي، وهاتفا وبطاريات احتياطية، ولوازم 

اإلسعافات األولية األساسية، ومعلومات االتصال مبقدمي 

الخدمات، والخرائط والوثائق الشخصية. اِحتفظ بها يف مكان 

آمن لكن يسهل الوصول إليه يف املنزل ويف العمل.

تعرف عىل جريانك
االتصال باألعضاء اآلخرين من مجتمعك، وقادته وممثليه 

وجمعياته. تعرّف عىل االجتامع الرئييس الذي يعقده املجتمع 

املحيل الذي تنتمي إليه.

تقديم تحديثات عن وضعك 
يف حالة األزمات، اتصل بانتظام بعائلتك أو بقنصليتك أو سفارتك 

أو الخط الساخن يف حاالت الطوارئ واخربهم عن حالتك، وعاّم 

إذا كنت يف حاجة إىل أي مساعدة.

شارِك
املشاركة يف التدريبات والتدريبات املحلية )عىل سبيل املثال، 

تلك التي تنظمها الهيئات املحلية إلدارة حاالت الطوارئ، وجهة 

العمل، واملدرسة والقنصلية(، وال سيام األحداث املحددة التي 

تستهدف الرعايا األجانب.

ترّقب
تحديد وسائل اإلعالم ومصادر املعلومات التي ميكن أن تكون 

مفيدة يف حالة األزمة )مثل املواقع اإللكرتونية،و صفحات وسائل 

اإلعالم االجتامعية، وتطبيقات املؤسسات املحلية ومؤسسات بلد 

املنشأ( والحصول عىل املستجّدات بانتظام.


