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 النطاق    -1
تعزيزَنهجَمتسقََ(.َوالغرضَمنَهذهَالمادةَاإلرشاديةَهوETDsلطوارئَ)لَإرشاداتَبشأنَوثائقَالسفرDoc 9303َمنَالوثيقة8ََيقدمَالجزءَ

َفيَإصدارَوثائقَالسفرَفيَحاالتَالطوارئَبغيةَماَيلي:
 تحسينَأمنَالوثيقة؛ 
 حمايةَالفرد؛ 
 َلطوارئَفيَالموانئ؛لتعزيزَمزيدَمنَالثقةَفيَمعالجةَوثائقَالسفر 
 .َومعالجةَجوانبَالضعفَالتيَتمثلهاَالممارساتَغيرَالمتسقةَوالسماتَاألمنية

وثائقَالسفرَالصادرةَعنَسلطاتَاإلصدارَإلىَالمسافرينَفيَأوضاعَمحنةَأوَغيرَمتوقعةَحيثَالَيمكنَإصدارَتشملَالموادَاإلرشاديةَ
َجوازَسفرَقياسيَتامَالصالحيةَأوَدفترَوثيقةَسفرَويعالجَالمعالجاتَالتالية:

 األمن/اإلصدار؛ 
 التكلفة؛ 
 الشكل؛ 
 الصالحية؛ 
 لقب/اسمَالوثيقة؛ 
 وماَبعدَاإلصدار.َ

َإلرشاديةَالَتشملَماَيلي:هذهَالموادَا
 جوازاتَالسفرَكاملةَالصالحيةَالقياسيةَالتيَُتسلَّمَفيَحاالتَالطوارئ؛ 
 جوازاتَالسفرَالقياسيةَالتيَيتمَتسليمهاَبصالحيةَمحدودة؛ 
 اصَعديميَوثائقَسفرَاالتفاقيةَ)المشمولةَبموجبَإرشادَمنفصلَبشأنَإصدارَوثائقَسفرَاالتفاقيةَالمقروءةَآليًاَلالجئينَواألشخ

 (،َأوَ"جوازَمرور"َصادرَعنَاألممَالمتحدةَأوَاالتحادَاألوروبي؛1الجنسية
 (َأوَوثائقَسفرَصادرةَعنَمنظماتَإنسانيةَمثلَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرICRC).َ

ة،َمثلَالمنظماتَاإلنسانيةَغيرَأنَالمقصودَأنَهذهَالمادةَاإلرشاديةَيمكنَاستخدامهاَكمقياسَألفضلَممارسةَعبرَجميعَالمنظماتَالُمصِدَر
عَ التيَتصدرَوثائقَسفرَلألشخاصَعديميَالجنسيةَوالنازحينَوالمهاجرينَالضعفاءَ)بمنَفيَذلكَالالجئونَوالباحثونَعنَملجأ(.َوُتشجَّ

َالمنظماتَاإلنسانيةَعلىَاالمتثالَلمبادئهَالعامةَلتحسينَمستوياتَالوثائقَوأمنها.
ز،َإنَتمَتنفيذها،َعلىَالنحوَمَّمَالرقميةَالظاهرةَلوثائقَالسفرَللطوارئ،َوهيَسمةَاختياريةَيجبَأنَتَراستخدامَاألختا8َكماَيحددَالجزءَ

َالمحددَفيَهذاَالجزء.َ
َ

___________________َ
1ََSee ICAO/UNHCR Guide for Issuing Machine Readable Convention Travel Documents for Refugees and Stateless Persons.َ



 2 وثائقَالسفرَالمقروءةَآلياًَ

 

 المقدمة    -2

 ؟(ETDما هي وثيقة السفر للطوارئ )   2-1
لمَيسبقَلهاَمثيلَحيثَالَيمكنَإصدارَجوازَسفرَقياسيَأوََتعثرةمتصدرَالدولَوثائقَسفرَللطوارئَللمسافرينَالذينَيحتاجونَللسفرَالعاجلَفيَأوضاعَ

َكاملَالصالحية.
دفترَفيََعندماَتعتبرَسلطةَاإلصدارَالشخصَلديهَحاجةَمبررةَللسفرَألسبابَعاجلةَأوَرحيمة،َيجوزَأليَدولةَإصدارَنوعَمحددَمنَالوثائق،َوهوَعادة

األصليةَأوَفيَبلدَاإلصدار،َصفحةَواحدة،َمعَوقتَوصالحيةَإقليميةَمحدودين،َمنَحجمَجوازَسفرَ)بصفحاتَأقل(َأو،َحسبَالظروفَالخارجيةَللبالدَ
َأجلَتسهيلَالسفرَالمقررَللعودةَإلىَالبالدَاألصليةَأوَإلىَمقصدَمسّمىَأوَإلكمالَسفرَقصيرَاألجل.

َطةَمختلفَسلطاتَاإلصدارَللوثيقةَذاتها.المصطلحاتَالمستخدمةَللوثائقَالتيَُأصدرتَفيَهذهَاألوضاعَمربكة،َوُتستخدمَشتىَالمصطلحاتَبواس
َ،َوليسَمنَالواضحَدائمًاَماَيعنيهَمصطلحَمحدد:بعضَالمصطلحاتَالمستخدمةَمبّينةَأدناه

 ؛جوازَسفرَللطوارَئ 
 ؛وثيقةَسفرَللطوارَئَو 
 ؛شهادةَسفرَللطوارَئَو 
 ؛جوازَسفرَمؤقتَو 
 ؛وثيقةَسفرَمؤقتةَو 
 ؛جوازَسفرَمؤقتَو 
 وثيقةَسفرَمؤقتةَو.َ

المادةَاإلرشاديةَلتوفيرَالمرونةَهذهَألغراضَهذاَاإلرشادَالمادي،َُيستخدمَاالصطالحَوثيقةَسفرَالطوارئَلوصفَهذهَالمرتبةَمنَالوثائق.َوقدَصيغتَ
لىَأساسَكلَلسلطةَاإلصدارَلتحديدَنوعَمحددَمنَالوثائقَلُيستخدمَ)دفترَفيَحجمَجوازَالسفرَمحدودَالصفحاتَأوَصحيفةَوحيدة(،َيمكنَأنَتختلفَع

َحالةَعلىَحدة.
دولتهمَمنَالمالحظَأنَأغلبيةَسلطاتَاإلصدارَالَتصدرَوثائقَسفرَللطوارئَللالجئينَأوَاألشخاصَعديميَالجنسيةَأوَأليَشخصَغيرَمواطنَلدولتهم/ل

َفيَشكلَجوازَمرور َإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئ،َعادة .َوكجزَمنَتقديمَالعونَاإلنساني،َالعضوَنفسها.َغيرَأنهَفيَأوضاعَأزمةَاستثنائية،َيجوز
ضينَللهجومَتصدرَمنظماتَمثلَاللجنةَالدوليةَللصليبَاألحمرَوثائقَسفرَللباحثينَعنَاللجوءَوالمهاجرينَواألشخاصَالنازحينَأوَعديميَالجنسيةَالمعرَّ

رَفقطَكملجأَأخيرَعندماَلرحلةَفيَاتجاهَواحدَوبعدَإكمالَمتطفيَأوضاعَالطوارئ.َومثلَهذهَالوثائقَللسفرَيتمَإصدارهاَ لباتَالتأشيرةَوالسفر.َوهيَُتصد 
َالَتكونَسلطاتَاإلصدارَفيَوضعَيمّكنهاَمنَإصدارَجوازَسفرَكاملَالصالحيةَأوَوثيقةَسفر.

 المشكالت الناشئة عن افتقار لقواعد عالمية   2-2
 أو أفضل الممارسات الموصى بها

لمواطنيَاالتحادَاألوروبيَغيرَالممث لينَفيَبلدان2ََبيَبإصدارَوثيقةَمحددةَللسفرَالطارئَفيَشكلَموحديقومَعددَمنَالدولَاألعضاءَفيَاالتحادَاألورَو
وَُأتلفتَأوَغيرَثالثةَ)أيَمواطنيَاالتحادَاألوروبيَالذينَفيَحوزتهمَجنسيةَدولةَعضوَغيرَممثلةَفيَبلدَثالثَمعّين(َالذينَُفقدتَجوازاتهمَأوَُسرقتَأ

ويمكنَأنَتصدرَالوثيقةَأيَدولةَعضوَفيَاالتحادَاألوروبيَتحتَسلطةَالدولةَالعضوَذاتَالجنسية.َوهيَتشملَرحلةَمنفردةَمعََمتوافرةَبصفةَمؤقتة.
َالخ َللطوارئ َالسفر َلوثيقة َالمشترك َالشكل َمن َوالغرض َأجلها. َمن َصدرت َالتي َالرحلة َإلكمال َمطلوبة َفترة َأدنى َمن َبقصير َأطول َصالحية اصةَفترة

روبيَهوَتقديمَمساعدةَحقيقيةَلمواطنيَاالتحادَاألوروبيَغيرَالممث لينَفيَحاالتَطارئةَفيَبلدانَثالثة.َويصدرَبعضَالدولَاألعضاءَفيَباالتحادَاألَو
َاالتحادَاألوروبيَوثائقَسفرهمَالوطنيةَالخاصةَبالسفرَللطوارئَلمواطنينَغيرَممثلينَفيَاالتحادَاألوروبيَللغرضَنفسه.

___________________َ
2ََon the  1996June  25the Council of  f the Member States, meeting withinCSFP: Decision of the Representatives of the Governments o/96/409

establishment of an emergency travel document.َ



َالسفرَللطوارَئَوثائقَ 3  َ8الجزء  

 

التفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليََالتسهيالتَ—قواعدَعالميةَأوَممارساتَموصىَبهاَإلصدارَوثائقَالسفرَللطوارئ.َوالملحقَالتاسعَغيرَأنهَلمَتكنَتوجدَ
َتستخدمَكلَسلطة َآليًا.َونتيجةَلذلك، َالمقروءة َلوثائقَالسفر َالدنيا َلوثائقَالسفرَللطوارئَمنَالقواعد َفرديةَ)اتفاقيةَشيكاغو(،َيوفرَإعفاًء قواعدََإصدار

َمختلفة.َوالَيوجدَتعريفَواضحَلوثائقَالسفرَللطوارئ،َوقدَيكونَلهاَمستوىَأمنَأقلَمربوطًاَبتسليمها.َوهذاَيمكنَأنَينتجَعنه:
 َعلىَإن َمركزيًا َبلدانَأضفتَطابعًا َللسفر،َخاصةَفيَالحاالتَالتيَتكونَفيها َكوثيقةَ)قياسية( تاجَكونَوثائقَالسفرَللطوارئَُتصدرَروتينيًا

 وإصدارَجوازاتَالسفرَالوطنيةَالخاصةَبهاَللبلدَالوطنَعندَتقديمَطلبَمنَوراءَالبحارَ)نظرًاَألنَهذهَالعمليةَأسهل(؛

 مستوىَأمنهاَمحدود؛كونَوثائقَالسفرَللطوارئَيستهدفهاَمحتالونَمحتملون،َنظرًاَألنَوثائقَالسفرَللطوارئََو 

 الوثائقَالتيَيمكنَأنَتكونَمتنوعةَمنَحيثَاألمنَونوعيةَاإلصدار؛نظرًاَألنَسلطاتَاإلصدارَمطلوبَمنهاَالنظرَفيََو 

 َوالمنظماتَاإلنسانيةَاألخرىَالتيَتصدرَوثائقَسفرَ)مثاًلَلعديميَالجنسيةَواألشخاصَالنازحينَأوَالمهاجرينَغيرَالحصينينَبمنَفيَذلك
َنَعنَطريقهاَالمعاييرَواألمنَلوثائقها.الالجئونَوطالبوَاللجوء(َليستَلديهاَإرشاداتَبشأنَاإلصدارَأوَالقبولَتحسَّ

 المصطلحات المستخدمة   2-3
وتتنوعَالمصطلحاتَمنَالمعترفَبهَأنَالدولَكثيرًاَماَتصدرَأكثرَمنَنوعَواحدَمنَوثيقةَالسفرَللطوارئَللوفاءَبالمتطلباتَالمتنوعةَالتشغيليةَوللسياسة،َ

رتيباتَمحددة،َُيصدرَفيَبعضَالحاالتَشكلَمشتركَواحدَلجوازَالسفرَللطوارئَبواسطةَعددَمنَالدولَتنوعًاَكبيرًا.َومنَالمعترفَبهَأيضًاَأنه،َكنتيجةَلت
ممثلينَلالتحادَلمواطنيَأيَمنَالدولَاألخرىَالمشاركةَفيَمثلَهذهَالترتيباتَ)مثلَالشكلَالمشتركَلجوازَالسفرَللطوارئَالذيَيتمَإصدارهَلمواطنينَغيرَ

َ(.5-4تضعَهذهَالمادةَاإلرشاديةَاسمًاَواحدًاَلُيستخدمَ)انظرَأيضًاَالقسمَاألوروبي(.َولذلكَينبغيَأنَ

 الخلفية    -3
َ َوالقواعد َدولية. َوتوصيات َقواعد َوإبقاء َلوضع َتفويضًا َشيكاغو َاتفاقية َالدوليةتوّفر َسلطاتََوالتوصيات َأن َلضمان َوسيلة َهي الموضوعة

قَالسفرَويمكنهاَاستخدامَمعداتهاَلمعالجةَوثائقَالسفرَالمقدمةَبطريقةَقابلةَللتشغيلَالتفتيشَلديهاَمستوىَمرضيَمنَالثقةَفيَموثوقيةَوثائ
َالبينيَعالميًا.

 المبادئ والممارسات الموصى بها    -4

 األمن/اإلصدار    4-1
 الظروف إلصدار وثائق سفر للطوارئ  4-1-1

َيجدَ معَذلكَللسفرَعاجاًل.ََوَنيحتاجَهملكنَةالصالحيةَنموذجيَةكاملَاتعلىَالحصولَعلىَجواَزَينغيرَقادَرَمأنهَوَنمسافَراليجوزَأن
َ:علىَسبيلَالمثالَالَالحصرَالحاالتَالتاليةفيماَيخصَسفرَللطوارئَعنَطريقَسلطةَإصدارَقدَيتمَالنظرَفيهََائقوإصدارَوث

 سيَكاملَالصالحية،َبماَوضعَالطوارئَللفردَالمسافرَ)مثاًل،َمرضَعائلة؛َوفاةَقريب(َمعَتوافرَوقتَكافَلطلبَجوازَسفرَقيا
 فيَذلكَاحتياجاتَالسفرَالعاجلةَبينماَجوازَسفرَقياسيَكاملَالصالحيةَقدَُفقدَأوَُسرقَأوَُأتلف/ُشّوه؛

 وضعَعاجلَبالخارجَ)مثاًل،َنزاعَأوَكارثةَطبيعيةَمثلَفيضانَأوَهّزةَأرضية(َوالحاجةَللسفرَإلىَالوطن؛ 
 لمشّوهَبينماَالشخصَبالخارج؛جوازَالسفرَالمفقودَأوَالمسروقَأوَالتالف/ا 
 ترتيباتَالطوارئَإذاَتعذرَاإلصدارَفيَالبالدَلجوازَسفرَقياسيَكاملَالصالحية؛ 
 اإلبعادَوالترحيلَواإلعادةَإلىَالوطن؛ 
 َالمواطنونَاألجانبَغيرَالممثلينَالذينَالَيستطيعونَالحصولَعلىَخدماتهمَالقنصليةَالخاصةَفيَحالةَالطوارئَأوَالذينَهمَفي

َأوضاعَطارئةَشخصيةَ)مثاًل،َعندَفقدانَالوثائقَأوَسرقتهاَأوَإتالفهاَأوَتعذرَالوصولَإليها(.



 4 وثائقَالسفرَالمقروءةَآلياًَ

 

لةَنوعَالوثيقةَالُمصدرةَفيَالحاالتَأعالهَقدَالَتكونَهيَنفسهاَفيَجميعَالحاالت.َوينبغيَأنَيراعىَوضعَالمسافرَوالظروفَالفرديةَلكلَحا
األكثرَمالءمة.َوينبغيَوضعَالمعاييرَإلصدارَوثيقةَسفرَللطوارئَفيَالمتناولَبناءَعلىَعندماَتقررَسلطةَاإلصدارَأيَوثيقةَسفرَهيَ

َطلبَالمسافر.
حيثَإماَيكونَغيرَعمليَأوَغيرَمالئمَلفردَأنَيطلبَجوازَسفر4ََبالخارج3َفيَكثيرَمنَاألحيانَُتصدرَوثائقَالسفرَللطوارئَفيَمواقع

َقياسيَكاملَالصالحية.
وفيَمعظمَمدَنوعَوثيقةَالسفرَالصادرةَعلىَالظروفَالفرديةَوالبيئةَالمحيطةَبإصدارهاَوممارساتَسلطةَاإلصدار.َ،َيعتفيَنهايةَالمطاف

والوصولَإلىَالمرافقَوالتكنولوجياََوثائقَالسفرَللطوارَئ،َيعكسَأمنَالوثيقةَفيَكثيرَمنَاألحيانَالظروفَالتيَيتمَبموجبهاَإصدارَالحاالت
َ.المتاحةَفيَذلكَالوقت

 عملية إصدار وثائق السفر للطوارئ  4-1-2
وتمشيًاَمعَتطلبَالملحقَالتاسعَينبغيَأنَتظلَعمليةَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَأقربَماَيمكنَإلىَوثائقَالسفرَالقياسيةَالمقروءةَآليًا.َ

فيَظلَأيَظروف.َوقدَتحتمَلعملياتَشفافة،َينبغيَأنَتقومَسلطاتَاإلصدارَبتحديدَأيَخطواتَفيَعمليةَاإلصدارَيمكنَأنَتختلف،ََو
حاالتَالطوارئَإصدارَوثائقَسفرَللطوارئَفيَأقلَمنَالظروفَالمثاليةَوفيَوقتَقصيرَللغايةَلذلكَمنَالمهمَأنَيتسنىَتطمينَالعاملينَ

َفيَاإلصدارَبأنَلديهمَأقوىَعمليةَممكنةَ)اعطَالظروف(.َوقدَتوجدَطرقَمختلفةَلتحقيقَنزاهةَأفضلَفيَهذهَاألوضاع:
 َالتحقق:َيوصىَبأنَيرضيَالمصدرونَأنفسهمَبأنهَأجريتَاختباراتَمثلىَمقابلَاإلنتربولَأوَقواعدَبياناتَوطنيةَأخرىَمتىَكان

 ذلكَممكنًا.َووثائقَالسفرَمأمونةَفقطَبقدرَماَتكونَكذلكَعملياتَالتحققَمنَالهويةَوراءَإنتاجهاَوإصدارها.

 َتطبيق َتفاصيل َتكون َبأن َيوصى َأجلََالحشد/التطبيق: َمن َالطالب َملف َعلى َمسجلة َالُمصدرة، َوالوثيقة َللطوارئ، َالسفر وثيقة
َمنَ الرجوعَإليهاَفيَالمستقبل.َومنَالمهمَأنهَحتىَ)أوَربماَخصوصًا(َفيَحاالتَاإلصدارَاليدويَتشكلَهذهَالمعلوماتَجزءًا

 تاريخَحالةَالطالب.

 ًََبأنَتطلبَالدولَتحققًاَداعمًاَللوثائقَلمساعدتهاَفيَقرارهاَإصدارَالتحققَمنَاالستحقاق/الهوية:َيوصى،َعندماَيكونَذلكَممكنا،
وثيقةَسفرَللطوارئ.َوباإلضافةَإلىَذلك،َحيثَيجوزَاستخدامَالتحققَالبيومتري/التحققَمنَالهويةَلدعمَعمليةَالتحققَمنَالهوية،َ

 ينبغيَأنَتستخدمَالدولَهذا.

___________________َ
َ:سبيلَالمثالَالَالحصرَيجوزَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَمنَعددَمنَالمواقعَالتيَتشملَعلى3ََ
َ

َ:فيَالبالدَاألجنبيةاإلصدارَ
َعلياَأوَقنصلَشرف.منَسفارةَأوَهيئةَََ-1
َللشخصَوزارةَالداخليةمنَمنطقةَبعيدةَفيَأزمة،َ)مثلَوحدةَاستجابةَمتحركة(َحيثَيجبَأنَيعملَالشخصَالُمصدرَللوثائقَجنبًاَإلىَجنبَمعََوََ-2

َلضمانَالوفاءَبجميعَإجراءاتَالجدارةَواألمنَالمطلوبة.
َمنَالمطاراتَفيَأوضاعَاألزمة.َوََ-3
َأوَمفوضيةَساميةَأوَقنصلَشرفَلبلدانَأخرىَحيثَيوجدَترتيبَخاص.منَسفارةَمحددةََوََ-4
َ

َاإلصدارَمحليًا:
َمنَالمطار.ََ-1
َمنَمكتبَلسلطةَاإلصدار.َوََ-2
َ
فوضياتَتوجدَأمثلةَللممارسةَالحسنةَحيثَبعضَالدولَلديهاَترتيباتَخاصةَمعَشركاءَلتوفيرَخدماتَالطوارئَوراءَالبحارَعنَطريقَالسفاراتَأوَالم4ََ

لشراكاتَيندرَالساميةَأوَقناصلَالشرفَأوَاألطرافَالثالثةَالموثوقَفيهاَ)صناعةَالقطاعَالخاص(َفيَالدولَحيثَالَتوجدَفيها.َوعلىَالرغمَمنَأنَهذهَا
َوجودها،َفإنَهذهَالموادَاإلرشاديةَتشجعَالدولَعلىَاستكشافَهذاَالخيارَعلىَأساسَثنائي.



َالسفرَللطوارَئَوثائقَ 5  َ8الجزء  

 

 َُأصدرَسابقًاَجوازَسفرَقياسيَتامَالصالحية،َيوصىَبأنَتنظرَالدولَفيَربطهَالربطَبجوازَالسفرَالقياسيَالتامَالصالحية:َحيث
َعلىَ َأيضًا َالممارسة َهذه َوستساعد َالهوية. َتأمين َمن َالمزيد َوتوفير َالطلب َمقدم َحالة َتاريخ َإثبات َبغية َللطوارئ َالسفر بوثيقة

أنَ"ماَبعدَاإلصدار"(.َويجوزَرفعَرايةَإنذارَبمقدميَبش6َ-4ضمانَأنَالوثيقةَُتخرجَمنَالتداولَفيَدولةَالمقصدَالنهائيَ)المادةَ
الطلباتَللمرةَاألولى،َحيثَالَيوجدَسجلَلجوازَسابق.َومنَالمستحسنَاالحتفاظَبسجلَلجميعَوثائقَالسفر،َبماَفيَذلكَوثائقَ

 السفرَللطوارئ،َطوالَفترةَمحددةَمنَالوقت.

 َكانبالحاجةََاتالطلبَيإعالمَمقدمَالطلب:َيوصىَبإعالمَمقدم فيََيرغبوَنَوالتقديمَطلبَلجوازَسفرَقياسيَتامَالصالحيةَإذا
َ َتوعية َوينبغي َالمستقبل. َفي َبتاريخ َالطلباتالسفر َبوثَمقدمي َتحتفظ َقد َاإلصدار َسلطات َبأن َعندََرهمسفَائقأيضًا للطوارئ

َ.رَمنَرحلةالوصولَإلىَالمقصد،َبحيثَيتوقفَذلكَعلىَماَإذاَتمَإصدارهَلرحلةَواحدةَأوَألكث
 نوعان من وثائق السفر للطوارئ  4-1-3

َيوجدَخيارانَممكنانَعندماَتواجهَسلطاتَاإلصدارَالحاجةَإلصدارَوثيقةَسفرَللطوارئ.َوإماَتنظرَفيَتسليم:
َكتّيبَبحجمَجوازَسفرَ)صفحاتهَمحدودة(،َأوَ-1
َطّيها(.َأوَوثيقةَيمكنَفتحهاَبعدA4َوثيقةَسفرَبورقةَواحدةَ)عادةَصحيفةَورقَوحيدةَبالحجمََ-2

Doc 9303َوثيقةَالالكتّيبَبحجمَجوازَالسفرَ)بصفحاتَمحدودة(َينبغيَإصدارهَمتىَأمكنَذلكَوينبغيَاالمتثالَللمواصفاتَذاتَالصلةَفيَ
َالمتصلةَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآليًا.َوفيماَيليَفوائدَإصدارَهذاَالنوعَمنَالكتّيب:

 أمنًاَمنَالوثيقةَذاتَالصفحةَالواحدة؛َيمكنَإضفاءَطابعَشخصيَعلىَالكتّيبَبطريقةَأكثر 
 يفسحَمجااًلَأكبرَلشمولَمعالمَأمنية؛ 
 (َ َآليًا َمقروءة َخانة َألنَشمول َالموثوقية َمن َمزيدًا َيوّفر َلقراءةMRZَهو َخاللَجهاز َمن َُتسرق َأن َيمكن َالوثيقة َأن (َسيضمن

 الجوازاتَوُتفحصَتلقائيًاَعنَطريقَمضاهاتهاَبقوائمَونظمَأخرى؛
 بواًل/مستوىَتعّرفَأوسعَمنَقبلَبلدانَأخرىَوأطراف/كياناتَدولية؛هوَيوفرَق 
 َوهوَيعطيَحاملهَالحقَفيَخياراتَسفرَذاتَنطاقَأوسعَ)علىَالرغمَمنَأنهَمحدود،َتوفرَالوثيقةَمنَحجمَجوازَالسفرَصالحية

َفقط.َأطولَومزيدًاَمنَالصفحاتَأكثرَمنَوثيقةَالسفرَذاتَالصحيفةَالوحيدةَالصالحةَلرحلةَواحدة
رَفيَحاالتَ)مثاًل،َخاللَكارثةَطبيعيةَأوَفيَحالةَنزاع(َحيثَالَيكونَمنَالمالئمَأوَالعمليَإصدارَالكتّيبَ)الصفحةَالمحدودة(َكجوازَسف

َمقروءَآليًا،َويمكنَأيضًاَإنتاج/إصدارَوثيقةَمنَصحيفةَواحدة.َوالمزاياَإلصدارَوثيقةَبصحيفةَوحيدةَفيَهذهَاألنواعَمنَاألوضاعَهي:
 ََغير َأو َإليها َالوصول َيمكن َال َكتاب َعلى َشخصي َطابع َإلضفاء َالتسهيالت َتكون َحيث َاألزمة َأوضاع َفي َإصدارها يجوز

 متوافرة؛
 قدَيكونَإضفاءَطابعَشخصيَأسرعَمنَالكتابَفيَحجمَجوازَالسفر؛ 
 قدَيكونَخيارًاَأكثرَفعاليةَمنَحيثَالتكلفة؛ 
 .َوسيكونَخاضعًاَلمزيدَمنَالفحصَعلىَالحدود

 المبدأ 4-1-4
5َنظرًاَللظروفَالواقعية،َفإنَأكثرَوثيقةَمأمونةَيمكنَإصدارهاَينبغيَإصدارها.

  

___________________َ
دارَوثيقةَأقلَأمنًاَبالمقارنةَمعَالسلطاتَالمستقِبلةَو/أوَالمسؤولةَعنَالعبورَإذاَكانتَالظروفَجديرةَومبررةَيجوزَأنَتنظرَسلطاتَاإلصدارَفيَإص5ََ

 لهذا.
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 الممارسة األفضل الموصى بها 4-1-5
 وثيقةَالسفرَللطوارئَالمقروءةَآليًاَهيَالنموذجَالمفّضلَلوثيقةَأولية؛ 
 حدودَمنَالصفحاتَ)وفقًاَلصالحياتهاَالمحدودة(َوأنَلهاَعددَمَوثائقَالسفرَللطوارئَالتيَتوجدَفيَشكلَكتّيبَينبغيَأنَيكوَن

 .Doc 9303وثيقةَالتكونَمتسقةَمعَإرشاداتَالمالمحَاألمنيةَالتيَتحتويَعليهاَ
 ََعن َالمعلومات َفيها َبما َالطيران، َشركات َمثل َالمعنية َوالمنظمات َاألخرى َالدول َعلى َالعّينات َالمعلومات َالدول َتعمم َأن يجب

 .6وإجراءاتَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارَئتصميمَومعالمَأمنَ
 ينبغيَأنَتحددَالدولَأالَيكونَفيَحوزةَأيَشخصَفيَالوقتَذاتهَأكثرَمنَوثيقةَسفرَللطوارئَصالحةَواحدة؛ 
 ََالمحدد َللغرض َاستخدامها َلضمان َاإلمكان َبقدر َالسفر َلتاريخ َموعد َأقرب َفي َصادرة َللطوارئ َسفر َوثيقة َأي َتكون َأن ينبغي

َ.طَالتيَُأصدرتَمنَأجلهاوالرحلةَبالضب
َ َآليًا َوثيقةَسفرَمقروءة َبداًلَعنَذلك،َمعَفيَالحاالتَالتيَالَُتصدرَفيها وثيقةَسفرَللطوارئَيجبَإصدارَوثيقةَالسفرَبصحيفةَمنفردة

َمالحظةَماَيلي:
 َاألساسي َاألمنية َالمالمح َاألدنى، َالحد َعلى َتحتوي َأن َينبغي َمنفردة َصحيفة َعلى َللطوارئ َالسفر َأوَوثائق َمائية َدمغة َمثل ة،

َالقبيلَمنَأجلَمواجهةَتصرفاتَالمحتالينَوتقديمَقبولَ طباعةَخلفيةَأمنيةَأوَحبرَضوئيَفوقَالبنفسجيَأوَعناصرَمنَهذا
 ومستوىَاعترافَكافيين؛

 َللطوارَئ َسفر َلوثائق َالحاملين َلألشخاص َالسفر َبخطة َعلم َعلى َالعبور َو/أو َالتسّلم َسلطات َتكون َأن َينبغي َأمكن، علىََمتى
 صحيفةَواحدة،َمنَأجلَضمانَإجراءاتَالتسهيالتَالسليمةَ)خاصةَفيَحالةَموانئَالعبور(؛

 َيجبَأنَتوّزعَالدولَعيناتَمنَالمعلوماتَعلىَالدولَاألخرىَوالمنظماتَالمعنيةَمثلَشركاتَالطيران،َبماَفيَذلكَالمعلومات
 لىَورقةَواحدة.بشأنَتصميمَومالمحَأمنَوإصدارَإجراءاتَوثائقَالسفرَللطوارئَع

 ينبغيَأنَتحددَالدولَأنهَالَينبغيَأليَشخصَأنَتكونَفيَحوزتهَأكثرَمنَوثيقةَسفرَللطوارئَصالحةَواحدةَفيَالوقتَذاته؛ 
 َينبغيَإصدارَوثيقةَسفرَللطوارئَعلىَورقةَمنفردةَفيَأقربَوقتَممكنَلتاريخَالسفرَلضمانَاستخدامهاَلغرضهاَالمحددَوالرحلة

َرتَمنَأجلها.بالضبطَالتيَُأصد

 التكلفة    4-2
تكلفةَإصدارَأيَنوعَمنَوثائقَالسفرَللطوارئَهيَمسألةَمتروكةَلسلطةَاإلصدار،َبماَفيَذلكَأيَمتطلباتَبشأنَفرضَوإلغاءَالرسمَفيَ

بداًلَعنََتشريعهاَالوطنية.َوينبغيَأنَتنظرَسلطةَاإلصدارَفيَمستوىَفرضَتعريفةَماَالَتشّجعَالشخصَعلىَطلبَوثيقةَسفرَللطوارَئ
طلبَجوازَسفرَقياسيَكاملَالصالحية.َوكذلك،َينبغيَتحديدَالرسمَعلىَمستوىَيثّبطَحامليَجوازاتَالسفرَالقياسيةَكاملةَالصالحيةَعنَ
عدمَالعنايةَالكافيةَبجوازاتهمَالموجودة.َوقدَتنظرَسلطةَاإلصدارَفيَإصدارَوثيقةَسفرَللطوارئَمجانًا،َبماَفيَذلكَفيَحاالتَاألزماتَ
)مثلَحالةَالطوارئ(.َوبصرفَالنظرَعنَالتكلفة،َينبغيَفيَجميعَالحاالتَإصدارَوثيقةَالسفرَللطوارئَفقطَعندماَتكونَقدَُأكملتَجميعَ

َعملياتَالتحققَذاتَالصلة.
 المبدأ 4-1-2

باتَينبغيَأنَيكونواَمدركينَبنيةَفرضَالرسومَداخلَالهياكلَالوطنيةَإلصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَينبغيَأنَتكونَواضحة،َومقدموَالطل
َللتكلفةَالتيَسيتمَتطبيقها.

 أحسن توصية 4-2-2
َفيَظروفَأزمةَوطنيةَأوَمحلية،َقدَيكونَمنحَوثيقةَسفرَللطوارئَمجانيًا.

___________________َ
َ". www.icao.int/security/fal/tripَ-َ"Travel DocumentsSpecimen  gfor Circulatin eGuidيمكنَالعثورَعلىَالمرجعَفي6َََ

http://www.icao.int/security/fal/trip


َالسفرَللطوارَئَوثائقَ 7  َ8الجزء  

 

 الشكل    4-3
لوثيقةَالسفرَللطوارئَإذَيتعينَبينماَسيوجدَدائمًاَاحتمالَأنَتثورَاألوضاعَحيثَيستحيلَإنتاجَشكلَالكتّيبَالمقروءَآليًاَبحجمَجوازَالسفرَ

يَاعتبارَهذهَوثيقةَالسفرَالقياسيةَالمفضلة.َوينبغيَأنَتقومَسلطاتَاإلصدارَبإصدارَأكثرَوثائقَآمنةَيمكنَإصدارهاَفيَالظروف،َبينماَتف
َنَلردعَاالستخدامَالخادع.بجميعَمتطلباتَاالستحقاقَواألمن.َفمنَاألهميةَبمكانَأنَتضمنَسلطاتَاإلصدارَالمستوىَاألمنيَاألعلىَالممك

َالمبدأ 4-3-1
َإذاَكانتَالوثيقةَفيَشكلَكتّيبَينبغيَتمييزهاَبسهولةَعنَجوازَالسفرَالقياسيَالكاملَالصالحيةَلكن،َكماَهوَمبينَأدناه،َفإنَبعضَسمات

َينبغيَأنَتظلَمتماثلة.الشكلَواألمنَوالتصميمَ
َأفضل توصية 4-3-2

دارَوثيقةَسفرَللطوارئَفيَشكلَيميزهاَبوضوحَعنَجوازَالسفرَالقياسيَالكاملَالصالحية.َوقدَيكونَينبغيَأنَتقومَسلطاتَاإلصدارَبإص
َمختلفة.َ َأنها َعلى َبوضوح َتدل َإضافية َعالمة َمع َمتشابهة َتكون َقد َوالصفحات َالغالف َأو َالداخلية َوالصفحات َمختلف َبلون َغالفه هذا

َالحدود،َاالحتفاظَبصلةَبجوازَالسفرَالقياسيَالحالي.ويوصىَمعَذلك،َلسهولةَالتعّرفَبواسطةَسلطاتَمراقبةَ
 َيوصىَبوجودَصفحاتَأقلَمنَجوازَالسفرَالقياسيَكاملَالصالحيةَلعكسَحقيقةَأنَهذهَهيَوثائقَقصيرةَاألجل،َمنَاألفضل

 (َصفحاتَتأشيرات/داخلية؛8أنَتكونَبحدَأقصىَقدرهَثمانيَ)
 َوفقًاَللوثيقةDoc 9303َللطوارئَفيَشكلَكتّيب،َيجبَأنَتكونَالصورَالفوتوغرافية،َسواءَُقدمتَفيَورقةَأوَ،َبالنسبةَلوثيقةَالسفر

شكلَرقمي،َيجبَطباعتهاَرقميًاَفيَوثيقةَالسفرَللطوارئ.َويجبَاتخاذَالتدابيرَالالزمةَبواسطةَسلطةَأوَمنظمةَاإلصدارَلضمانَ
 أنَالصورةَالفوتوغرافيةَالمعروضةَمقاومةَللتزييفَواالستبدال.

 9303سموحَللصورَالفوتوغرافيةَالالصقةَوفقًاَللوثيقةَغيرَمDoc 7ََفيَشكلَكتّيبَلوثيقةَالسفرَللطوارئَبسببَالسهولةَالتيَيمكن
َالميزاتَ َأو َالضمانات َنفس َعلى َتحتوي َال َقد َللطوارئ َالسفر َوثائق َألن َونظرًا َالالصقة. َالفوتوغرافية َالصور َإزالة َبها َتتم أن

َ َوثيقة َلحماية َخطوات َالتخاذ َحاجة َوثمة َالصالحية، َكامل َالقياسي َالسفر َجواز َمثل َذلك.َاألمنية َأمكن َأينما َللطوارئ السفر
وبالتالي،َفإنَإدماجَوطباعةَالصورةَالفوتوغرافيةَداخلَكتّيبَوثيقةَالسفرَللطوارئَينبغيَأنَيكونَأحدَالمتطلباتَالقياسيةَنظراًَ

 النتشارَالتعّرفَعلىَضعفَالصورَالفوتوغرافيةَالالصقة؛
 إصدارهاَسيتيحَتتبعًاَللمراجعةَأليَوثائقَُأصدرتَلمن.َوهذاَيمكنَأنََينبغيَأنَيكونَلوثيقةَالسفرَللطوارئَرقمَفريدَمطبوعَقبل

 يكونَهامًاَبصفةَخاصةَعندماَُتفقدَوثائقَأوَُتسرق،َإماَقبلَاإلصدارَأوَبعده.
 ،َينبغيَإلىَالحدَالممكنَإدماجَالصحيفةَالوحيدةَلوثائقَالسفرَللطوارئَواستيعابَنفسَالمبدأَوأفضلَالممارسات،َمعَمالحظةَأنه

َأوَ َتعتبرَسلطاتَاإلصدارَاستخدامَرقائقَالصقة/مصّغرة، َينبغيَأن حيثَتوجدَحاجةَالستخدامَالصورَالفوتوغرافيةَالالصقة،
َطوابعَمبتلةَو/أوَجافةَعلىَالصحيفةَالوحيدةَلوثائقَالسفرَللطوارئَكممارسةَمخففةَولزيادةَاألمن.

 الصالحية    4-4
ةَمتنوعةَمنَاألسباب،َولمَيعدَيحدثَهذاَألنهاَُتستخدمَفقطَلرحالتَمنفردةَمنَبلدَواحدَوالعودةَيتمَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَلمجموع

(َعلىَاألقلَمنَصالحيةَوثائق6َإلىَبلدَالجنسيةَأوَالمواطنةَأوَاإلقامة.َوتصّرَبلدانَعديدةَعلىَأنَيكونَلدىَالمسافرينَستةَأشهرَ)
َ.دخولسفرهمَبغيةَإصدارَتأشيراتَأوَإعطاءَتصريحَبال

 المبدأ 4-4-1
َينبغيَأنَتقّيدَسلطاتَاإلصدارَالصالحيةَإلىَفترةَدنياَمطلوبةَوفقًاَللغرضَالذيَُأصدرتَالوثيقةَمنَأجلهَوتمشيًاَمعَأمنَالوثيقة.

___________________َ
َللوثيقة7َََ :َ"غيرَمسموحَباستخدامَصورَفوتوغرافيةَشخصيةَمثّبتةَأوَالصقةَويجبَعدمَاستعمالَهذه.َوبداًلَعنَذلك،َيجبَإدماجَ 9303Doc-4وفقًا

َصورةَالوجهَمعَصفحةَالبياناتَالبيولوجيةَباستخدامَتكنولوجياَمأمونةَإلضافةَالبياناتَالشخصية."
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 أفضل توصية 4-4-2
 (َ12َينبغيَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَفيَشكلَكتّيبَينبغيَإصدارهَبصالحيةَقصوىَمطلقةَلمدةَاثنيَعشر)َبماَفي(َ شهرًا

 ذلكَأيَدخولَلستةَأشهرَومتطلباتَالتأشيرة(؛
 ينبغيَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَذاتَالورقةَالواحدةَمعَتقييدَلرحلةَواحدةَ)يمكنَأنَيشملَنقاطَالعبور(؛ 
 أنَتعكسَالطريقََينبغيَأنَتكونَلجميعَوثائقَالسفرَللطوارئَمقاصدَنهائيةَونقاطَعبورَمسّماةَثابتةَعلىَالوثيقة،َوهذهَينبغي

 الذيَُأصدرتَمنَأجلهَالتذكرة؛
 َينبغيَاالستعاضةَعنَجميعَوثائقَالسفرَللطوارئَبجوازَسفرَقياسيَكاملَالصالحيةَفيَأقربَوقتَممكن.َ)إذاَسمحَالوقتَمن

َاألفضلَأنَيكونَذلكَخاللَصالحيةَوثيقةَالسفرَللطوارئ.(

 لقب/اسم الوثيقة    4-5
ستخدامَاالصطالحَالوحيدَ"وثيقةَسفرَللطوارئ"َلوصفَهذهَالطائفةَمنَالوثائق.َويعكسَهذاَعلىَأفضلَنحوَبغيةَتفاديَالخلط،َينبغيَا

َفكرةَوضعَمحنةَمفاجئَبطريقةَالَلبسَفيها.َوهوَهكذاَيعكسَمفاهيمَالعاجلَوالحرجَوقصيرَاألجلَوالعابر.
َلُيرىَفيَسياقَوثيقتيَسفرَللطوارئَمختَو صحيفةَواحدة.َفيَشكلَكتّيبَواألخرىَفيَشكلَلفتين:َواحدةَالمصطلحَواسعَبقدرَكافَأيضًا

َوبالنسبةَلوثيقةَالسفرَللطوارئَذاتَالصحيفةَالوحيدةَينبغيَإدراجَالكلماتَ"رحلةَوحيدة"َفيَخانةَ"الصالحية".
 المبدأ 4-5-1

والمفاجئةََلمتعثرةاّرفَبوضوحَاألوضاعَينبغيَأنَتستخدمَدولَأوَمنظماتَاإلصدارَلقبَأوَاسمَمميِّزَعلىَوثائقَالسفرَللطوارئَلكيَتع
بَالتيَُأصدرتَفيهاَمثلَهذهَالوثائقَ)ولتمّيزهاَعنَالوثائقَالمصدرةَفيَأوضاعَتختارَالدولَفيهاَإصدارَجوازَعاديَأوَوثيقةَسفرَفيَكتيَّ

َذاتَصالحيةَمحدودة،َأيَجوازَسفرَمؤقت(.
 أفضل توصية 4-5-2

 َلتمييزَوثائقَالسفرَللطوارئَوثائقَالسفرَللطوارئَبصرفَالنظرَعنَشكله َ"وثائقَسفرَللطوارئ" َبوصفها َإليها َينبغيَاإلشارة ا
 بوضوحَعنَجوازاتَالسفرَالقياسيةَكاملةَالصالحيةَوينبغيَأنَتشملَالكلمةَ"الطوارئ"َفيَاللقب؛

 يمكنهمَإصدارَكتّيبَأوَشكلَوحيدَالصحيفة؛ 
 ََوحيدة"َفيَخانةَ"الصالحية".فيَحالةَالشكلَوحيدَالصحيفة،َينبغيَأنَيذكرواَ"رحلة

 ما بعد اإلصدار    4-6
َممارساتَمعالجةَوثائقَالسفرَللطوارئَالمستخدمةَبنظمَإصدارَتتفاوتَتفاوتًاَكبيرًا،َويعتمدَذلكَبصفةَخاصةَعلىَماَإذاَكانتَأوَلمَتكن

الصالحية،َويعتمدَأيضًاَعلىَماَإذاَكانتَوثائقَالسفرَالوثائقَيتعينَأنَيحتفظَبهاَالمسافرَمنَأجلَالحصولَعلىَجوازَسفرَقياسيَكاملَ
َللطوارئَتصدرهاَوزارةَأوَمصلحةَمختلفةَعنَتلكَالتيَتصدرَجوازاتَالسفرَالقياسيةَالكاملةَالصالحية.

 المبدأ 4-6-1
ستخدامَللتقليلَإلىَالحدَاألدنىَينبغيَأنَتتخذَدولَأوَمنظماتَاإلصدارَتدابيرَمحددةَلمنعَالمزيدَمنَاستخدامَوثائقَالسفرَللطوارئَبعدَاال

َمنَفرصَالتزويرَالمحتمل.
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 أفضل توصية 4-6-2
َسلطاتَ َبواسطة َالوثيقة َعلى َُيدّون َأو َصراحة َُيطلب َلم َما َالنهائي، َللمقصد َالحدود َعبور َنقطة َعند َالتداول َمن َالوثيقة َإخراج ينبغي

َاإلل8َاإلصدار. َأجل َمن َاإلصدار َسلطات َإلى َالوثيقة َإعادة َبواسطةَوينبغي َالسفر َمن َللمزيد َاستخدامها َلمنع َاإلتالف َو/أو َالمادي غاء
َمحتالينَأوَمزّورين.

 ملّخص    -5
لَيهدفَالجدولَأدناهَإلىَالتأكيدَعلىَالدوافعَالرئيسيةَوالغرضَمنَإنتاجَهذهَالمادةَاإلرشاديةَوتلخيصَالنطاقَوالمبادئَوالتوصياتَبأفض

َممارسةَتشملهاَداخلها.
 المساعدةَعلىَتعزيزَاألمنَوتحسينَتسهيالتَالمسافرينَعنَطريق:َسية:الدوافع الرئي

 تقليلَاالحتيالَإلىَالحدَاألدنى؛ 
 منعَاألشخاصَالذينَيحتملَأنهمَمنَالخطيرينَمنَالسفر؛ 
 .إزالةَمواطنَالضعفَالمحتملةَلدىَسلطاتَاإلصدار 

 تعزيزَنهجَمتسقَفيَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَمنَأجل:َالغرض:
 تحسينَأمنَالوثيقة؛ 
 حمايةَالفرد؛ 
 تعزيزَالمزيدَمنَالثقةَلموظفيَالحدودَفيَمعالجةَوثائقَالسفرَللطوارئَبالموانئ؛ 
 .مواجهةَمواطنَالضعفَالتيَتكشفهاَممارساتَغيرَمتسقةَومالمحَأمنية 

 أفضل التوصيات المبادئ النطاق
أكثرَوثيقةَنظرًاَللظروفَالواقعية،َينبغيَإصدارََ-1 األمن/اإلصدار

 مأمونةَيمكنَإصدارها.
الوثيقةَالقياسيةَاألوليةَالمفّضلةَهيَوثيقةَسفرَللطوارئََ-1

َمقروءةَآليًا.
وثائقَالسفرَللطوارئَالتيَتوجدَفيَشكلَكتّيبَينبغيََ-2

أنَيكونَفيهاَعددَمحدودَمنَالصفحاتَ)تتوافرَمعَ
الصالحيةَالمحدودة(َوتكونَمتسقةَمعَالمالمحَاألمنيةَ

َ.9303َوثيقةَالاحتوتَعليهاَاإلرشاداتَفيَالتيَ
يجبَأنَتوّزعَالدولَعيناتَمعلوماتَعلىَالدولََ-3

األخرىَوالمنظماتَالمعنيةَمثلَشركاتَالطيران،َبماَفيَ
ذلكَمعلوماتَعنَتصميمَومالمحَأمنَوإجراءاتَ

َإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئ.
ينبغيَأنَتحددَالدولَأنهَالَيجوزَأليَشخصَأنَتكونََ-4

فيَحيازتهَأكثرَمنَوثيقةَسفرَللطوارئَصالحةَواحدةَ
َفيَالوقتَذاته.

ينبغيَإصدارَأيَوثيقةَسفرَللطوارئَفيَأقربَماَيمكنََ-5
لتاريخَالسفرَلضمانَاستخدامهاَللغرضَالمحددَوالرحلةَ

َالتيَُأصدرتَمنَأجلها.
فيَالحاالتَالتيَالَُتصدرَفيهاَوثيقةَسفرَللطوارئََ-6

ليًا،َيجبَإصدارَوثيقةَسفرَعلىَوثيقةَسفرَمقروءةَآ
َصحيفةَمنفردةَبداًلَعنَذلك،َمعَمالحظةَأن:

أنَوثيقةَالسفرَللطوارئَعلىَصحيفةَمنفردةَينبغيَأنََ-7
تحتويَكحدَأدنىَعلىَسماتَأمنيةَأساسية،َمثلَدمغةَ
مائيةَوطباعةَبخلفيةَأمنيةَأوَحبرَذيَتأّلقَفلورسنتيَ

___________________َ
لدىَحاملهاََمثاًل،َمتطلباتَالتأشيرةَ)مثلَإذاَكانتَوثيقةَسفرَمنتهيةَالصالحيةَتحتويَعلىَتأشيرةَصالحة،َتظلَوثيقةَالسفر،َبعدَانتهاءَالصالحية،8ََ

َالصحيح(.
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رفاتَالمزّيفينَفوقَالبنفسجيَأوَعناصرَلتتفاعلَمعَتص
َولتوفيرَقبولَمالئمَومستوىَاعتراف.

أمكن،َينبغيَإخطارَالسلطاتَالمستلمةَو/أوََمتىَ-8
الناقلةَبشأنَخطةَالسفرَلألشخاصَالذينَلديهمَصحيفةَ

وحيدةَمنَوثائقَالسفرَللطوارئ،َلكيَُتضمنَإجراءاتَ
َتسهيلَمثلىَ)خاصةَفيَحالةَعبورَالموانئ(.

عّينةَمنَالمعلوماتَعلىَالدولَيجبَأنَتعّممَالدولََ-9
األخرىَوالمنظماتَالمعنيةَمثلَشركاتَالطيران،َبماَفيَ

ذلكَاإلعالمَبشأنَالتصميمَوالسماتَاألمنيةَوإجراءاتَ
َإصدارَصحيفةَوحيدةَمنَوثائقَالسفرَللطوارئ.

ينبغيَأنَتحددَالدولَأنهَالَينبغيَأليَشخصَأنََ-10
ارئَصالحةَتكونَفيَحوزتهَأكثرَمنَوثيقةَسفرَللطَو

َواحدةَفيَالوقتَذاته.
ينبغيَإصدارَوثيقةَالسفرَللطوارئَذاتَالصحيفةََ-11

المنفردةَفيَأقربَوقتَممكنَلتاريخَالسفرَلضمانَ
استخدامهاَللغرضَوالرحلةَالمحددينَاللذينَُأصدرتَمنَ

 أجلهما.
بنيةَتقاضيَالمبالغَداخلَاألطرَالوطنيةَإلصدارََ-2 التكلفة

للطوارئَينبغيَأنَتكونَواضحةَوأنَوثائقَالسفرَ
 يكونَمقدموَالطلباتَمدركينَللتكلفةَالتيَسُتطبَّق.

فيَظروفَأزمةَوطنيةَأوَمحلية،َقدَيكونَمنحَوثيقةََ-12
 سفرَللطوارئَمجانيًا.

إذاَكانتَالوثيقةَفيَشكلَكتّيبَينبغيَأنَيسهلََ-3 الشكل
تمييزهاَعنَجوازَالسفرَالقياسيَكاملَالصالحيةَ

بعضَسماتَالشكلَواألمنَوالتصميمَينبغيَأنَلكنَ
 .تظلَهيَنفسها

ينبغيَأنَتصدرَسلطاتَاإلصدارَوثائقَسفرَللطوارئََ-13
فيَشكلَيميزهاَبوضوحَعنَجوازاتَالسفرَالقياسيةَ

كاملةَالصالحية.َوهذاَقدَيكونَغالفًاَملونًاَبلونَ
مختلفَوصفحاتَداخليةَأوَغالفَقدَيكونَلهَنفسَ

المةَإضافيةَتبّينَبوضوحَأنهماَالصفحاتَلكنَمعَع
َمختلفان.

يوصىَمعَذلك،َمنَأجلَسهولةَالتعّرفَعليهاَبواسطةََ-14
سلطاتَمراقبةَالحدود،َرابطةَيتمَاإلبقاءَعليهاَمعَجوازَ

َالسفرَالقياسيَالحالي.
يوصىَبوجودَصفحاتَأقلَمماَفيَجوازَالسفرَالقياسيََ-15

قصيرةََكاملَالصالحيةَلعكسَحقيقةَأنَهذهَهيَوثائق
8َاألجل،َومنَاألفضلَأنَتشملَحدًاَأقصىَقدرهَ

َصفحاتَتأشيرة/داخلية.
بالنسبةَلشكلَكتّيبَوثيقةَالسفرََ،Doc 9303وفقًاَللوثيقةََ-16

للطوارئ،َفإنَالصورةَالفوتوغرافيةَسواءَُقدمتَفيَشكلَ
ورقيَأوَرقمي،َيجبَطبعهاَرقميًاَفيَوثيقةَسفرَ

ابيرَالضروريةَبواسطةَمقروءةَآليًا.َوينبغيَاتخاذَالتد
سلطةَاإلصدارَأوَمنظمةَلضمانَأنَالصورةَ

َالفوتوغرافيةَالمعروضةَمقاومةَللتزييفَواالستبدال.
غيرَمسموحَللصورَلوثيقةَفيَشكلَكتّيب،َبالنسبةَلَ-17

بسببَالسهولةَالتيDoc 9303ََالالصقةَوفقًاَللوثيقةَ
بالنظرَإلىَأنَوثائقََوَ.يمكنَبهاَإزالةَالصورَالالصقة

السفرَللطوارئَقدَتحتويَعلىَنفسَالضماناتَأوَ
المعالمَمثلَجوازَالسفرَالقياسيَالكاملَالصالحية،َ

كلماَينبغيَاتخاذَخطواتَلحمايةَوثيقةَالسفرَللطوارئَ
.َونتيجةَلذلك،َينبغيَأنَيكونَتكاملَالصورةَأمكن

ئَالفوتوغرافيةَوطبعهاَداخلَكتّيبَوثيقةَالسفرَللطواَر
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متطلبًاَقياسيًاَنظرًاَإلىَانتشارَالتعّرفَعلىَضعفَ
َالصورَالفوتوغرافيةَالالصقةَعلىَنطاقَواسع.

ينبغيَأنَيكونَلوثيقةَالسفرَللطوارئَرقمَفريدَمطبوعََ-18
قبلَاإلصدارَإلتاحةَتتبعَأثرهَبالتدقيقَلمعرفةَأيَوثائقَ

صدرتَلمن.َوهذاَيمكنَأنَيكونَهامًاَبصفةَخاصةَ
وثائقَقدَُفقدتَأوَُسرقت،َإماَقبلَحيثَتكونَال

َاإلصدارَأوَبعده.
ينبغيَبقدرَماَأمكنَإدماجَالصحيفةَالوحيدةَفيَوثائقََ-19

السفرَللطوارئَواستيعابَنفسَالمبدأَوأفضلَ
الممارسات،َمعَمالحظةَأنه،َعندماَتوجدَحاجةَ
الستخدامَصورَالصقة،َينبغيَأنَتنظرَسلطاتَ

مصّغرة،َأوَطوابعَ/اإلصدارَفيَاستخدامَصفائحَالصقة
مبتلةَو/أوَجافةَعلىَالصفيحةَالمنفردةَلوثائقَالسفرَ

َللطوارئَكممارسةَمخففةَوزيادةَاألمن.
ينبغيَأنَتجعلَسلطاتَاإلصدارَالصالحيةََ-4 الصالحية

مقتصرةَعلىَفترةَالحدَاألدنىَالمطلوبة،َالمتسقةَمعَ
الغرضَالذيَُأصدرتَالوثيقةَمنَأجلهَوتمشيًاَمعَ

 .الوثيقةأمنَ

ينبغيَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَفيَشكلَكتّيبَمعََ-20
شهرًاَ)بماَفيَذلكَستة12ََصالحيةَقصوىَمطلقةَلمدةَ

َأشهرَدخولَومتطلباتَتأشيرة(.
ينبغيَإصدارَوثائقَالسفرَللطوارئَمنَصحيفةَوحيدةََ-21

َ.معَتقييدهاَبرحلةَواحدةَ)يمكنَأنَتشملَنقاطَالعبور(
لجميعَوثائقَالسفرَللطوارئَمقاصدََينبغيَأنَتكوَنَ-22

نهائيةَونقاطَعبورَذاتَأسماءَثابتةَعلىَالوثيقة،َ
َوينبغيَأنَتعكسَهذهَالطريقَالذيَتشملهَالتذكرة.

ينبغيَاالستعاضةَعنَجميعَوثائقَالسفرَللطوارئََ-23
بجوازَسفرَقياسيَكاملَالصالحيةَبأسرعَماَيمكنَ)إذاَ

اللَصالحيةَسمحَالوقتَمنَاألفضلَأنَيكونَذلكَخ
وثيقةَالسفرَللطوارئ(َمعَعمليةَتقديمَطلبَقياسيةَ

 صلبةَيجريَتتبعها.
ينبغيَأنَتستخدمَدولَأوَمنظماتَاإلصدارَلقبًاَأوََ-5 لقب/اسمَالوثيقة

اسمًاَمتميزًاَعلىَوثائقَالسفرَللطوارئَللتحققَ
بوضوحَمنَالمحنةَواألوضاعَالمفاجئةَالتيَ

ولتمييزهاَعنَُأصدرتَفيهاَمثلَهذهَالوثائقَ)
الوثائقَالصادرةَفيَأوضاعَتختارَفيهاَالدولَ

إصدارَجوازَسفرَمنتظمَأوَوثيقةَسفرَمنتظمةَفيَ
 كتّيبَذيَصالحيةَمحدودة،َأيَجوازَسفرَمؤقت(.

وثائقَالسفرَللطوارئ،َبصرفَالنظرَعنَشكلها،َينبغيََ-24
اإلشارةَإليهاَبوصفهاَ"وثائقَسفرَللطوارئ"َللتمييزَ

وثائقَالسفرَللطوارئَوجوازاتَالسفرَبوضوحَبينَ
القياسيةَذاتَالصالحيةَالتامةَوينبغيَإدراجَكلمةَ

َ"الطوارئ"َفيَاالسم.
َيمكنَإصدارهاَفيَشكلَكتّيبَأوَصحيفةَوحيدة.َ-25
فيَحالةَشكلَالصحيفةَالوحيدة،َينبغيَأنَيذكرواَ"رحلةََ-26

 وحيدة"َفيَخانةَ"الصالحية".
يأخذَإصدارَالدولَأوَالمنظماتَمقاييسََينبغيَأنَ-6 ماَبعدَاإلصدار

محددةَلمنعَالمزيدَمنَاستخدامَوثائقَالسفرَ
للطوارئَبعدَاستخدامهاَللتقليلَإلىَالحدَاألدنىَمنَ

 فرصَاالحتيالَالمحتملة.

ينبغيَإخراجَالوثيقةَمنَالتداولَعندَنقطةَعبورَالحدودََ-27
نَع لىَللمقصدَالنهائي،َماَلمَُيطلبَذلكَصراحةَأوَُيدوَّ

الوثيقةَبواسطةَسلطاتَاإلصدار.َوفيَختامَاألمرَ
ينبغيَإعادةَالوثيقةَإلىَسلطاتَاإلصدارَلإللغاءَالماديَ

و/أوَالتمزيقَللحيلولةَدونَاستخدامهاَلسفرَآخرَ
 بواسطةَمحتالينَأوَمزّورين.

َ
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 االختيارية لوثائق السفر للطوارئ  المرئية استخدام األختام الرقمية   -6
َ.الوصفَالعامَلألختامَالرقميةَلوثائقَالسفرَللطوارَئيحددَهذاَالقسمَ

َأعمدة َرمز َمن َالظاهر َالرقمي َالختم َبطريق يتألف َموقع َبيانات َهيكل َعلى َيحتوي َالبعد ََةثنائي ََوالترميز، َطباعته َغيرَيمكن َوثيقة على
َرَاإللكترونية.الختمَالرقميَالظاهرَللوثائقَغي9303َمنَالوثيقة13ََلزيادةَأمنها.َويحددَالجزءََإلكترونية

َ َإلى َالوبالنظر َمستوى َجانب َمن َمستهدفة َباتت َفقد َآليًا، َالمقروءة َالسفر َبوثائق َمقارنة َللطوارئ َالسفر َلوثائق َالمحدود محتالينَالاألمني
اَإصدارَجوازَيمكنَفيهَالمحتملين.َوتشكلَاألختامَالرقميةَوسيلةَلضمانَسالمةَوموثوقيةَبياناتَوثيقةَالسفرَللطوارئَفيَالحاالتَالتيَال

َنموذجيَكاملَالصالحيةَأوَوثائقَسفرَعاديةَأخرى.َويردَفيَالمرفقَ)ب(َمثالَعمليَللجزءَالمقروءَآليًاَمنَوثيقةَسفرَللطوارئ.

 المحتوى وقواعد الترميز    6-1
 العنوان 6-1-1

َ.0x5Eَبالرمزمرجعَتعاريفَسماتَالوثيقةَلحالةَاالستعمالَهذهََيتمثل
َ.0x03الخاصَبوثائقَالسفرَللطوارئَبالرمزََالوثيقةوتتمثلَفئةَنوعَ

َ.9303منَالوثيقة13ََوماَعداَذلك،َيكونَمحتوىَالعنوانَهوَنفسهَالمحددَفيَالجزءَ

 سمات وثيقة الختم الرقمي لوثائق السفر للطوارئ  6-1-2
َ.94decلَقيمةَمرجعَتعاريفَسماتَالوثيقةَبالرمزَبالنسبةَلسمةَالوثيقةَالمحددةَالتيَتشملَفقطَالجزءَالمقروءَآليًاَالواردَأدناه،َتتمث

َالجزءَالمقروءَآلياًَ)مطلوب(
.9303َمنَالوثيقة6ََ،َانظرَالجزء2َمنَوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليًاَمنَالشكلََترّمزَالمعلوماتَاألساسيةَباستخدامَجزءَمقروءَآلياًَ

َعلوماتَالتالية:وثائقَالسفرَللطوارئَالمَويتضمنَالجزءَالمقروءَآليًاَمن
 رمزَالوثيقة •
َدولةَأوَمنظمةَاإلصدار •
َالمعّرفاتَاألوليةَوالثانويةَلصاحبَالوثيقة •
َرقمَالوثيقة •
َجنسيةَصاحبَالوثيقة •
َتاريخَميالدَصاحبَالوثيقة •
َجنسَصاحبَالوثيقة •
 تاريخَانتهاءَالصالحية •

َسماتَإضافيةَللوثيقةَ)لالستخدامَفيَالمستقبل(َ
َالمستقبلية َالصيغ َفي َاإلَتعريفَيمكن َو/أو َ)االختيارية َاإلضافية َيجبَلزاميةالسمة َإضافية، َخانات َوجود َحالة َوفي َالمواصفة. َلهذه )

َ.لزاميةلكلَمجموعةَمؤتلفةَمنَخاناتَالسمةَاالختياريةَواإلَلتعاريفَسماتَالوثيقةَفريدَجديدَتخصيصَمرجع

 قواعد ترميز سمات الوثيقة 6-1-3
َقميَلسماتَالوثيقةَالخاصةَبوثيقةَسفرَللطوارئ.لترميزَالَرايردَفيماَيليَتعريفَ

َ(2ََمواصفات وثائق السفر الرسمية المقروءة آلياً من الشكل : 6، الجزء 9303، الوثيقة 2الجزء المقروء آليًا )الشكل 
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 x 02 0ََ:وسمال
َبايت48َََالطولَاألدنى:

َبايت48ََالطولَاألقصى:
ََأبجديَعدديََنوعَالقيمة:

ََزاميلإََ:إلزامي
َرمزًا(ََ 36*2(َ)2لوثيقةَسفرَرسميةَمقروءةَآلياَمنَالشكلَ)منَالجزءَالمقروءَآليًاَوالسطرَالثانيَالسطرَاألولََالمحتوى:

َ .C40قبلَعمليةَالترميزََ<SPACE>الجزءَالمقروءَآليًاَبالرمزَفيََ>رمزَملءَالفراغََعنيستعاضََ

 التوقيع 6-1-4
َ َللمفاتيح َمناسبة َأطوال َاختيار َفيَيجب َتؤخذ َأن َوينبغي َوالتوقيع. َالرقمية َالبصمة َترميز َخوارزميات َأجل َمن َالهجمات َمن َحماية توفر

َاالعتبارَفهارسَالتشفيرَالمناسبة.

 موّقع رمز األعمدة وإنشاء الختم    6-2
أمنَنظامَ.َوفيماَيتعلقَبوعميلهطريقةَمحتملةَلتنظيمَوتنفيذَالعالقةَبينَموّقعَوثيقةَالسفرَللطوارئ9303ََمنَالوثيقة13ََيردَفيَالجزءَ

ََ.9303منَالوثيقة13ََسفرَللطوارئ،َانظرَالجزءَلتوقيعَوثيقةَا

 البنية األساسية للمفاتيح العامة واالوصاف العامة للشهادات    6-3
اليةَبالنسبةَللوصفَالعامَ.َوتعطىَاالنحرافاتَالت9303منَالوثيقة12ََبالنسبةَلوثيقةَالسفرَللطوارئ،َتطبقَالمتطلباتَالمذكورةَفيَالجزءَ

َ لوثيقةَسفرَمحددةَللطوارئ.

 المتطلبات األساسية )فترة الصالحية( 6-3-1
َشهاداتَموّقعَوثيقةَالسفرَللطوارَئ

َ)يخصصَالشهرانَللتجديدَالسلس(َسنةَ+َشهرانَمدةَاستخدامَالمفتاحَالخاص:
َلوثيقةَالسفرَللطوارَئمدةَاستخدامَالمفتاحَالخاصَ+َاإلطارَالزمنيََََصالحيةَالشهادة:

َ

 المراجع )معيارية(    -7
 اتفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليَ)"اتفاقيةَشيكاغو"(َالتسهيالت،َ—َالملحقَالتاسع
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 قواعد السياسة — 8بالجزء  )أ( رفقالم
 العامة للمصادقة على وثيقة سفر للطوارئ )إعالمية(

باإلضافةَإلىَهذهَالقواعدَقواعدَإضافيةَللمصادقةَعلىَويوجدََ.9303منَالوثيقة13ََءَالعامةَللمصادقةَالواردةَفيَالجَزَتطبقَقواعدَالسياسة
َوثيقةَالسفرَللطوارئَيردَوصفهاَفيَالفقراتَالتالية.

َاألسئلةَالتالية:فيَالسياسةَالعامةَالمتعلقةَبوثائقَالسفرَللطوارئََنظرةَعلىَالوثائق،َتقباإلضافةَإلىَالسياسةَالعامةَللمصاد
 هلَالجزءَالمقروءَآليًاَالمطبوعَعلىَوثيقةَسفرَللطوارئَصالح؟ -1

 المقروءَآليًاَمنَوثيقةَالسفرَللطوارئَمطابقَللجزءَالمقروءَآليًاَالمخزنَفيَالختمَالرقمي؟َهلَالجزء -2

خاصةَاللمصادقةَازةَإضافية(َتخرجَعنَنطاقَهذاَالوصفَالعام.َوتردَأدناهَقواعدَوهناكَخطواتَأخرةَللمصادقةَ)مثاًلَاستخدامَبياناتَمرمَّ
ار،َوالمؤشراتَالفرعيةَللحالةَاعَالمراقبة،َوقائمةَبمعاييرَالمصادقة،َوالنتائجَالمتوقعةَلكلَمعيمنَأنَوَنوعَلكبالنسبةَلبوثائقَالسفرَللطوارئَ

ََاتجة.نال
َالمصادقةَعلىَالختمَالرقميَالظاهر

 المصادقةَعلىَالشكل -1

 :المصادقةَعلىَالجزءَالمقروءَآليًاَمنَالختمَالرقمي -2

َالمخ • زنةَفيَالختمَالرقميَغيرَمطابقة/غيرَصالحة،َتكونَإذاَكانتَالمجاميعَالتدقيقيةَللجزءَالمقروءَآليًا
 .INVALID_SEAL_MRZمعَالمؤشرَالفرعيََ(INVALID)َغير صالحالحالةَعندئذَ

وكانَجهازَالقراءةَغيرَقادرَعلىَمعالجةَالجزءَالمقروءINVALIDَََحالةجميعَالتدقيقاتَالواردةَأعالهََينتجَعنإذاَلمَ  
.َأماَإذاَكانَالقارئَقادرًاَعلىَمعالجةَالجزءَالمقروءَآليًاَالمطبوع،َيجبَ(VALID)َصالحةآليًاَالمطبوع،َتكونَالحالةَ

ََمواصلةَعملياتَالتدقيقَالتالية.َ
 :(جهازَالقراءة)تبعًاَلقدرةََالمصادقةَعلىَالجزءَالمقروءَآليًاَالمطبوع -3

غير للجزءَالمقروءَآليًاَالمطبوعَغيرَمطابقة/غيرَصالحة،َتكونَالحالةَعندئذَالمجاميعَالتدقيقيةََكانتإذاَ •
 َ؛INVALID_PRINTED_MRZمعَالمؤشرَالفرعيََ(INVALID)َصالح

َعندئذَ • َينبغي َمطابقة/صالحة، َالرقمي َالختم َفي َالمطبوع َآليًا َالمقروء َللجزء َالتدقيقية َالمجاميع َكانت وإذا
َ َالمطبوعَرمزًا َالمخزنَفيَالختمَ)يالحالجزءَالمقَرمزَمعفمقارنةَالجزءَالمقروءَآليًا تخزينَنَأَظروءَآليًا

.َوفيَحالَ(<SPACE>بالرمزََ(>)الفراغَعنَرمزَملءَيتطلبَاالستعاضةََفيَالختمَالجزءَالمقروءَآلياًَ
َالرموز، َمن َأي َتطابق ََعدم َعندئذ َالحالة INVALIDََتكون َالفرعيَمع المؤشر

SEAL_DOCUMENT_MISMATCHَ؛ 

 َ.VALIDوماَعداَذلك،َتكونَالنتيجةَ •

وإذاَتعذرَالقيامَبتدقيقَ.َالوثيقةقروءَآليًاَمنَممقارنةَبينَالبياناتَالمخزنةَفيَالختمَوالبياناتَالمخزنةَفيَالجزءَالشملَالخطوةَالواردةَأعالهَت
بمقارنةَالجزءَالمقروءَآليًاَالمطبوعَإجراءَفحصَيدويََنبغييالبياناتَالمطبوعةَفيَالوثيقةَأثناءَالمصادقة،ََوانيةَمعالجةَكآليَبسببَعدمَإم

َبالجزءَالمقروءَآليًاَالمخزنَفيَالختمَ)الصالح(.
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 مثال عملي — 8بالجزء  )ب( رفقالم
 لختم رقمي ظاهر لوثيقة سفر للطوارئ )إعالمية(
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َ.هذاَالمثالَفقطَعنوانَالوثيقةَوبياناتها
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