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FALP/7-WP/11 
Appendix 

  المرفق

  :كما يليالملحق التاسع  يعدل

  دخول ومغادرة األشخاص وأمتعتهم —الفصل الثالث 

[.....]  

وفقا للمواصفات  دون غيرها فقطجوازات السفر المقروءة آليا  أن تصدر إصدارتبدأ في يجب على الدول المتعاقدة أن   ١٠-٣
  .١/٤/٢٠١٠في موعد أقصاه  ٩٣٠٣المحددة في الجزء األول من الوثيقة رقم  

النص منع إصدار جوازات السفر غير المقروءة آليا أو وثائق السفر المؤقتة ذات  ليس القصد من هذا — مالحظة
  الصالحية المحدودة في حاالت الطوارئ.

  — انتهى —


