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تصدير
العالم  حول  كثيرين  أناًسا  التقيُت  األحمر  للصليب  الدولية  للجنة  رئيًسا  قضيتها  التي  السنوات  مدى  على 
أو سعًيا وراء حياة  الحماية  أو  لألمان  بائسة، طلًبا  أوضاع  أو  المسلحة  النزاعات  الفرار من  إلى  اضطروا 

أفضل في مكان آخر.

وهؤالء يواجهون مشقات كثيرة. والذين ال يملكون وثائق ثبوتية رسمية ال يتمكنون من العودة إلى ديارهم وال 
المضي قدًما وال بناء حياة جديدة حيث ما كانوا. وهؤالء يكونون في وضع غاية في االستضعاف، وأرى أننا 

جميًعا موكلون بالعناية بهم.  

الدولية للصليب األحمر »اللجنة  للجنة  بدائل أخرى، يمكن  أو  أية حلول  تتاح  في حاالت مثل هذه، عندما ال 
الدولية« أن تصدر وثيقة سفر طارئة لرحلة واحدة. أصدرت اللجنة الدولية مثل هذه الوثائق للمرة األولى في 
عام 1945 مع انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين، استخدم زهاء 600 ألف الجئ ونازح وشخص 

بدون جنسية هذه الوثائق في االنتقال اآلمن. 

لكن اللجنة الدولية ال يمكن أن تضطلع بهذا العمل بمفردها. لذلك نعتمد على تعاون الدول وتفهمها لهذه األوضاع 
س على هذه  المؤسَّ الدولية والخروج  اللجنة  التي تصدرها  الطارئة  السفر  لوثائق  تقدمه وقبولها  الذي  والعون 

الوثيقة وتأشيرات االنتقال أو الدخول.   

لة من وثيقة  ونحن على التزامنا بتقديم هذه الخدمة اإلنسانية للمحتاجين. ولهذا السبب، أنشأنا مؤخًرا نسخة معدَّ
السفر بتعاون وثيق مع منظمة الطيران المدني الدولي. وتتميز هذه الوثيقة المعدلة بسمات أمنية أكثر تطوًرا 
وتتوافق مع توجيهات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن وثائق السفر الطارئة، لتيسير عمل سلطات مراقبة 

الحدود.

يبدأ إصدار النسخة الجديدة في 1 كانون الثاني/ يناير 2019. وأطلب من السلطات الحكومية مواصلة دعمها 
وقبولها المتواصل لوثيقة السفر الطارئة الصادرة عن اللجنة الدولية بحيث يتمكن المستضعفون ممن ال يحملون 

جوازات سفر أو أوراق ثبوتية من الوصول إلى بر األمان في المستقبل. 

بيتر ماورير
رئيس اللجنة الدولية
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ما هي وثيقة السفر الطارئة التي تصدرها
اللجنة الدولية؟ 

تصدر اللجنة الدولية وثيقة السفر الطارئة ألغراض إنسانية لألشخاص الذين ال يحملون جواز سفر أو وثيقة 
سفر أخرى معترف بها وتتعذر عليهم العودة إلى بلدهم األصلي أو إقامتهم حيث هم أو االنتقال إلى بلد يقدم لهم 

ملجأً أو لجوًء مؤقًتا أو دائًما.

هؤالء األشخاص يمكن أن يكونوا ممن يلتمسون اللجوء أو هم الجئون أو مهاجرون في أوضاع استضعاف 
خاصة أو نازحون أو أشخاص من دون جنسية. 

وال تلجأ اللجنة الدولية إلى إصدار هذه 
تكون  ال  عندما  أخير،  كحل  الوثائق 
السلطات في وضع يسمح لها بإصدار 
الوثيقة  حامل  يحوز  أن  يجب  وثيقة. 
السفر.  ومتطلبات  الالزمة  التأشيرات 
في  لرحلة  إال  تصلح  ال  وثيقة  وهي 

السند القانوني لوثيقة السفر الطارئة هو حق اللجنة الدولية الشامل اتجاه ذهاب فحسب.
المعترف به التخاذ المبادرة اإلنسانية، كما هو موضح في:

12 آب/ 	  اتفاقيات جنيف في  بين  المشتركة   10/9/9/9 المواد 
أغسطس 1949

في 	  المؤرخ  األول  اإلضافي  البروتوكول  81 )1( من  المادة 
8 حزيران/ يونيه 1977

المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف	 
للصليب 	  الدولية  للحركة  األساسي  النظام  من   )3(  5 المادة 

في  األطراف  الدول  اعتمدتها  التي  األحمر،  والهالل  األحمر 
اتفاقيات جنيف.

وعندما تستخدم وثيقة السفر الطارئة، كما يحدث في كثير من األحيان، 
للّم شمل العائالت، يتحدد أيًضا أساسها القانوني في:

المادة 26 من اتفاقية جنيف الرابعة	 
المادة 74 من البروتوكول اإلضافي األول.	 

واألطراف  النزاع  أطراف  على  يجب  أنه  على  المواد  هذه  تنص 
السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف تيسير إعادة لم شمل األسر التي 
تشتت شملها من جراء النزاعات المسلحة، وتشجيع عمل المنظمات 

اإلنسانية المشاركة في هذه المهمة.

السند القانوني
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تاريخ الوثيقة
في عام 1945، لجأ كثيرون من أسرى الحرب والمعتقلين - الذين أفرج عنهم دون أوراق هوية ويفتقرون إلى 
بديل - إلى طلب المساعدة من اللجنة الدولية. سعى هؤالء إلى الحصول على وثيقة يمكنهم استخدامها لمساعدتهم 
على تقديم طلب إلى السلطات بإعادتهم إلى أوطانهم. في تلك اآلونة أُعدت وثيقة السفر الطارئة التي تصدرها 

اللجنة الدولية.

منذ عام 1945، تمكن حوالي 600 ألف الجئ ونازح وأشخاص من دون جنسية ممن يحملون وثائق السفر 
المعنية  الحكومية  السلطات  تعاون  بفضل  المقصود،  بلدهم  إلى  الوصول  الدولية من  باللجنة  الخاصة  الطارئة 

وتفهمها ومساعدتها.

الثاني/ يناير 2019، ستحل نسخة حديثة من وثيقة السفر الطارئة محل نسختها لعام  واعتباًرا من 1 كانون 
2015. وهي تؤدي الغرض نفسه ولكن جرى تحديثها لتتوافق مع توجيهات منظمة الطيران المدني الدولي 

)اإليكاو(1 بشأن وثائق السفر الطارئة الصادرة في أيار/ مايو 2016.

يحتوي الشكل الجديد - ورقة A4 واحدة - على ميزات إضافية لتحسين مستوى أمن الوثيقة وإمكانية قراءتها 
بصورة عامة. انظر العينة في صفحتي 6 و7.

1  منظمة الطيران المدني الدولي هي وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة. تتمثل إحدى مسؤولياتها في إعداد توصيفات 
لوثائق السفر، باإلضافة إلى تنسيق قواعد الطيران المدني. 

نسخة عام 2015 من وثيقة السفر الطارئة للجنة الدولية للصليب األحمر، 
التي سينتهي إصدارها بحلول 31 كانون األول/ ديسمبر 2018.
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وثيقة السفر الطارئة الصادرة 
عن اللجنة الدولية

تقتصر على رحلة واحدة إلى الموِطن األصلي لحاملها أو مكان ––
إقامته المعتاد، أو إلى دولة تستقبله،

والقيام –– الترتيبات  إلتمام  الوقت  إلتاحة  أشهر؛  لثالثة  سارية 
بالرحلة،

ُتعد باالستناد إلى إفادات/ إقرارات مقدم الطلب نفسه وأية إفادات/––
إقرارات أو أدلة أخرى لتحديد هويته، على سبيل المثال: رخصته 
للقيادة أو رقم نسبته إليه السلطات الحكومية أو دائرة الهجرة أو 

مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،

ال يصدرها إاّل مندوبي اللجنة الدولية، مجاناً.––

يجوز لألشخاص أن يتقدموا مباشرة بطلب استصدار وثيقة السفر الطارئة 
إلى اللجنة الدولية أو عن طريق جمعية وطنية للصليب األحمر أو الهالل 
تلبي احتياجات الالجئين، مثل مفوضية األمم  األحمر أو منظمة دولية 

المتحدة السامية لشؤون الالجئين.

الطارئة  السفر  وثيقة  على  األصابع  وبصمات  والتوقيع  الصورة  تتيح 
هما  وحامله  الطلب  مقدم  أن  من  التحقق  التأشيرات  إصدار  لسلطات 
الشخص ذاته. وتحتوي وثيقة السفر الطارئة أيًضا معلومات حول مسار 

رحلة حاملها، وقسٍم للتأشيرات ومجموعة متنوعة من سمات أمنية. 

وثيقة السفر الطارئة ليست 
جواز سفر أو بطاقة هوية،––

وسيلة اكتساب جنسية أو تغيير وضع حاملها أو جنسيته،––

صالحة لرحلة العودة.––

وثائق  أيًضا عن  تختلف  الدولية  باللجنة  الخاصة  الطارئة  السفر  وثائق 
السفر الصادرة عن الدول الموقِّعة على االتفاقيات بشأن وضع الالجئين 

أو أو الذين هم من دون جنسية. 

ومع ذلك، يجوز لحاملي وثائق السفر الطارئة استخدامها لتبرير وجودهم 
في البلد الذي يوجدون به حتى تاريخ مغادرتهم إياه، وفي بلدان العبور 
وصولهم  وقت  من  إليه،  يتوجهون  الذي  البلد  وفي  رحلتهم،  أثناء  في 
الطارئة. ولكي تستخدم  السفر  التأشيرة على وثيقة  انتهاء سريان  حتى 
وثيقة السفر الطارئة للجنة الدولية بهذه الطريقة يجب أن تحتوي على 

التأشيرات أو األختام الالزمة.
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أقسام وثيقة السفر الطارئة وسماتها األمنية

سمات أمنية إضافية
طباعة برتقالية –•
تركيبة مضادة رمادية–•
طباعة قوس قزحية: أخضر وأزرق –•

وأخضر
طباعة قوس قزحية فوق بنفسجية: –•

أزرق وأخضر وأزرق
عالمة مائية ثنائية المستوى–•
ألياف فلورسنت فوق بنفسجية، ألياف –•

متعددة األلوان
ألياف مرئية–•
ورق حساس معالج كيميائًيا، باهت –•

وفوق بنفسجي 

يمكن لمعامل الطب الشرعي الراغبة في 
مزيد من المعلومات التقنية بشأن وثيقة 

السفر الطارئة الصادرة عن اللجنة الدولية 
االتصال بالوكالة المركزية للبحث عن 

المفقودين التابعة للجنة الدولية في جنيف 
على البريد اإللكتروني التالي: 

familylinks@icrc.org

الرحلة
يقدم هذا القسم بيانات عن مسار الرحلة، 

لتيسير عمل سلطات الحدود. إذا ما جاء التأكيد 
على تفاصيل الرحلة متأخًرا يجوز استكمال 

هذا القسم كتابًة بحروف كبيرة بقلم أزرق 
.)rollerball pen(

القياسات الحيوية )عدا الصورة الشخصية(
يوّقع حامل الوثيقة هذا المستند بقلم أزرق 

)rollerball pen( ويضع بصماته )السبابتان( 
بالحبر األحمر على الموضع المخصص لذلك 

في الوثيقة. 

اإلصدار والتصديق
ق على وثيقة السفر الطارئة الصادرة  ال يصدِّ

من اللجنة الدولية إال مندوب تابع للجنة الدولية. 
يكتب اسم مندوب اللجنة الدولية وتوقيعه خطًيا 

 .)rollerball pen( بقلم أزرق
يطبع ختم اللجنة الدولية البارز على المساحة 

المخصصة له.

أ

أ

ب
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رقم تسلسلي فريد
مطبوع مسبًقا بالحروف البارزة،–•
ستة أرقام بارزة مطبوعة في األمام والخلف،–•
لون أسود/ أخضر فلورسنت تحت أشعة فوق –•

بنفسجية بدرجة 365 ن.م.
يظهر الرقم التسلسلي أربع مرات: في األقسام 
الخاصة بالبيانات الشخصية وبيانات الوثيقة، 
والقياسات الحيوية، والتأشيرة 1، واإلصدار 

والتصديق.

نص مصغر
النص هو المبادئ األساسية السبعة للحركة 

الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: 
اإلنسانية، عدم التحيز، الحياد، االستقاللية، 

الخدمة التطوعية، الوحدة والعالمية. 
)باإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(

أ بيانات شخصية وبيانات الوثيقة
هذا القسم مخصص للبيانات الشخصية لحامل 
الوثيقة بما فيها صورة شخصية تطبع مباشرة 

على الوثيقة. وتحتوي أيًضا الوثيقة على بيانات 
عن الوثيقة ذاتها )أْي: مدة سريانها وتاريخ 

ومكان إصدارها(. وهي تلتزم بالمعايير الدولية 
والممارسات الموصى بها من منظمة الطيران 

المدني الدولي )الوثيقة 9303، الجزء 4، ص. 6(.  

التأشيرة 1
هذا القسم مخصص للتأشيرة الخاصة 

بالدخول إلى البلد الذي يتجه إليه 
حامل الوثيقة. وفي الوثيقة قسمان 

آخران للتأشيرات على الجانب 
العكسي مخصصان لتأشيرات الخروج 

واالنتقال واألختام أو أّي منها. 

ب

أ

أ

ب
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إصدار الوثيقة
تلتزم اللجنة الدولية بمعايير وإجراءات صارمة إلصدار وثائق السفر الطارئة. فيجب على كل متقدم للحصول 

على وثيقة مماثلة أن يفي بمعايير جدارته بها ويحوز التفويضات الالزمة للسفر. 

تعالج جميع البيانات الشخصية بطريقة آمنة وفًقا لقوانين حماية البيانات السارية. وفي ما عدا بصمات حامل 
الوثيقة وتوقيعه، تخزن البيانات تخزيًنا رقمًيا في برنامج إلدارة البيانات الحوسبية خاص باللجنة الدولية وحدها 

نة.  وتضطلع اللجنة الدولية بحمايته و تأمينه. تطبع الوثيقة داخل هذه البيئة المؤمَّ

في حالة حدوث عطل تقني معلوماتي أو انقطاع للتيار الكهربي تمأل هذه الوثيقة كتابًيا بحروف كبيرة باستخدام 
قلم أزرق )rollerball pen(. ترفق الصورة الشخصية )الملصقة والمثبتة بدبوس( ويطبع بخاتم اللجنة الدولية 

البارز على الصورة. 

يطلب من حاملي وثائق السفر الطارئة إعادة هذه الوثائق إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين في جنيف 
بعد وصولهم إلى البلد الذي اتجهوا إليه. 

تصدر اللجنة الدولية وثيقة سفر طارئة لالجئة فلسطينية إلعادة توطينها.





https://www.facebook.com/ICRCarabic  

https://twitter.com/ICRC_ar  

instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

Avenue de la Paix ,19
Geneva, Switzerland 1202

 T +41 22 734 60 01
www.icrc.org/ar
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تساعد اللجنة الدولية المتضررين من النزاعات المسلحة وغيرها من أعمال العنف في جميع أنحاء العالم، وتبذل كل ما في وسعها لحماية 
أرواحهم وصون كرامتهم وتخفيف معاناتهم، بالتعاون مع شركائها في الصليب األحمر والهالل األحمر في كثير من األحيان. كما تسعى 
اللجنة الدولية إلى الحيلولة دون مواجهة الناس للمعاناة من جراء صنوف المشقة، عن طريق نشر القانون اإلنساني وتعزيزه والذود عن 
المبادئ اإلنسانية العالمية. وبوصفها مرجعية في القانون الدولي اإلنساني تساعد اللجنة الدولية في تطوير هذا القانون وتعمل على تطبيقه.

يعلم الناس أنهم يمكنهم االعتماد على اللجنة الدولية للصليب األحمر في اضطالعها بمجموعة من األنشطة المنِقذة للحياة في مناطق النزاع، 
بما في ذلك: إمدادات الغذاء ومياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية والمأوى، وتقديم الرعاية الصحية والمساعدة في الحد من خطر األلغام 
األرضية والذخائر غير المنفجرة. كما أنها تساعد في إعادة لم شمل أفراد األسرة الذين شتتهم النزاع، وتقوم بزيارات لألشخاص المحتجزين 
من أجل كفالة معاملة كريمة لهم. وتتعاون المنظمة تعاوًنا وثيًقا مع المجتمعات المحلية لفهم احتياجاتها وتلبيتها، وذلك بتوظيف خبراتها 

لالستجابة بسرعة وفعالية، دون أن تتحيز إلى جانب بعينه.


