
 

 األسبوع األخير للدول لضمان انتهاء صالحية جوازات السفر غير المقروءة آليا
بقي أسبوع واحد فقط أنه قد ( اإليكاولمنظمة الطيران المدني الدولي )أّكدت اليوم األمينة العامة  – 17/11/2015، ليامونتر

لضمان انتهاء صالحية جميع جوازات سفرها الوكالة المتخصصة للطيران المدني والتابعة لألمم المتحدة للدول األعضاء في 
  ًا.غير المقروءة آلي

 جميع األطرافحقق تُ "حيث  ةبارز أحد المعالم ال 1-10-3 القياسية اإليكاووأّكدت الدكتور فانغ ليو قائلة: "ُيمثل تطبيق قاعدة 
بتخليص تسمح ًا ن جوازات السفر المقروءة آليإ" :وأردفت قائلةً . ينهوية المسافر  تحديد ما يخصفي "المعنية مكسبًا هاماً 

، وفعالة من حيث التكلفةمحسنة نية حلواًل أم للدول ، وهي تُقدم في الوقت نفسهاإلجراءات على الحدود بشكل سريع ومريح
 تشجيع جميع الدول على االمتثال لهذا التدابير الجديدة في أسرع وقت ممكن." اإليكاووتواصل 

جديدتين في الملحق التاسع بشأن اإلصدار العالمي لجوازات السفر  قياسيتين قاعدتين اإليكاو، اعتمد مجلس 2005وفي مارس 
جوازات ، سوى 1/4/2010اعتبارًا من  بأال تصدر، اإليكاوجميع الدول األعضاء ب 10-3ُتلزم القاعدة القياسية ف ًا.المقروءة آلي

انتهاء صالحية جميع جوازات السفر غير المقروءة آليًا بحلول ب 1-10-3، بينما تقضي القاعدة القياسية آلياً سفر مقروءة 
24/11/2015. 

على جميع أنواع جوازات السفر، بما فيها جوازات السفر العادية والدبلوماسية  24/11/2015ويسري الموعد النهائي الُمقرر في 
بالطبع فترة صالحية لها مؤقتة الُمخصصة لحاالت الطوارئ والتي ووثائق الخدمة، ومع ذلك فهو ال يسري على وثائق السفر ال

 الجئين ولعديمي الجنسية.لوثائق السفر الصادرة ل وال علىومؤقتة، قصيرة 
بعد الموعد لفترة ما أنها سيكون لديها بعض جوازات السفر غير المقروءة آليًا المتداولة بيكاو اإل بإخطاردول عدة ولقد قامت 

ذكاء الوعي بشأن المواعيد إإقليمية مكثفة من أجل  اتصاالتغضون ذلك في  وأجرت اإليكاونوفمبر.  24النهائي المقرر في 
 ل المحتاجة إليها.مساندة الدو ل مساعدة وبناء القدراتما يلزم من  وتقديمالنهائية، 

، وأنه مجال اإليكاورسالة المساعدة وبناء القدرات للدول هي من الجوانب الهامة من  تقديم ة العامة ليو على "أننيوشّددت األم
 ُتشيد اإليكاون إ" :أولوية كبيرة في الوقت الحاضر في إطار مبادرتنا بعدم ترك أي بلد وراء الركب ... وأردفت قائلةً  عطيهنُ 
في الكفاءة ننا نواصل العمل معها اليوم لزيادة ا  هذا الموعد النهائي و ب اللتزاملتعاون واإلجراءات التي اتخذتها دولنا األعضاء بال

 ."ينالتحديات المتعلقة بمراقبة الحدود في إطار استراتيجية برنامج تحديد هوية المسافر معالجة الهوية و شؤون تنظيم 
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