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 .ة الترجمة الصينيةقدمت جمهورية الصين الشعبي  ١

  والثالثون السابعةالدورة  -الجمعية العمومية 
 قتصاديةاالاللجنة 

  التسهيالت  :من جدول األعمال ٥٢ البند

  في الصينواستخدامها  ةالسفر االلكتروني اتجوازبشأن البحوث والتطوير  التقدم المحرز في
  )ةالصين الشعبيجمهورية من  دمةمقورقة (

  الموجز التنفيذي
البحوث  عمالدفع حثيثا بأم الذي أحرزته الصين، منذ الجمعية العمومية األخيرة، في الالتقدهذه الورقة تعرض 

الصين، طبقا  في، بغية اعتماد جوازات السفر المقروءة آليا هاواستخدامبشأن جوازات السفر االلكترونية والتطوير 
  .٩للقواعد والتوصيات الواردة في الملحق 

األهداف 
  :اإلستراتيجية

   .الدوليأمن الطيران  تعزيز –األمن  – Bهدف اإلستراتيجي بالالعمل هذه  ورقة تتصل

  آثار مالية بدون  :اآلثار المالية

  مراجعبدون   :المراجع
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 ةمقدمال -١

أن تبدأ في إصدار أنه يجب على الدول المتعاقدة على باتفاقية شيكاغو  ٩الملحق من  ١٠- ٣تنص الفقرة  ١-١
في موعد أقصاه و، Doc 9303في الجزء األول من الوثيقة  الواردةللمواصفات  جوازات سفر مقروءة آليا فقط وفقا

وجوازات سفر ، ١٩٩٦  في عام وبناء على ذلك، شرعت الصين في إصدار جوازات سفر عامة مقروءة آليا. ١/٤/٢٠١٠
اصفات الواردة في طبقا للمو ،٢٠٠٥في عام  ، وجوازات سفر للخدمة مقروءة آليا٢٠٠٢في عام  دبلوماسية مقروءة آليا

 . أنواع جوازات السفر التي تصدرها الصين جوازات سفر مقروءة آليافإن جميع وفي الوقت الراهن،   .Doc 9303الوثيقة 
أن تدمج الصور على الدول المتعاقدة ينبغي باتفاقية شيكاغو أنه  ٩من الملحق  ٩- ٣وتوصي الفقرة  ٢-١

آليا من  لمكان المقروءافي العين قزحية ) صور(أو صورة /صابع وبصمات األ) صور(الفوتوغرافية الرقمية وصورة 
جيات االختيارية و، باستخدام تكنولوجيا واحدة أو أكثر من التكنولقاقة إلكترونية متكاملة غير تالمسيةروثائق السفر في 
 .لتعزيز صحة وأمن وثائق السفروذلك لخزن البيانات، 

ثر فعالية، وتنفيذ المراقبة على الحدود، ومنع الجرائم واإلرهاب غير القانونية بشكل أك لهجرةمنع اول ٣-١
األمنية في السمات تحسين على ، ولتسهيل سفر مواطنيها للخارج، تعمل الحكومة الصينية باستمرار يةوطنين للحدود البراالع

في نهاية  ةاللكترونيالسفر ا اتمشروع البحوث والتطوير الخاص بجوازفي تنفيذ الصين رسميا  شرعتو  .جواز السفر
وبفضل تكنولوجيا التشفير، يستطيع . المقروءة آلياالتقليدية و، حيث تم إدماج رقاقة ذكية في جوازات السفر ٢٠٠٧عام 

 .جواز السفر أن يحمل توقيعا رقميا لحماية سالمته

 نفي الصيواستخدامها جوازات السفر االلكترونية بشأن التقدم المحرز في البحوث والتطوير  -٢

لضمان أمن جوازات السفر االلكترونية والتوافق في استخدامها على المستوى الدولي، طبقت الصين منذ  ١-٢
بخصوص  Doc 9303اتفاقية شيكاغو وفي الوثيقة من  ٩الدولية الواردة في الملحق الفنية لقواعد القياسية اتطبيقا دقيقا البداية 

 .جوازات السفر االلكترونية
ولتعزيز التعاون الدولي ولتشجيع االستخدام الناجح لجوازات السفر االلكترونية الصينية على المستوى  ٢-٢

، وأصبحت عضوا في ٢٠٠٨لاليكاو في نوفمبر التابع مشروع دليل المفاتيح العامة إلى الدولي، انضمت الحكومة الصينية 
، وقدمت صلةالذات  تهدليل المفاتيح العامة وأنشطلة في كل االجتماعات العادي ةنشطمشاركة وشاركت الصين . مجلسه
  .ستخدام جوازات السفر االلكترونيةاللتطوير هذا الدليل و المستحقة هامساهمات

حاليا متوفرة الاألكثر تقدما العمومية ها الصين الرقائق وضعتتستعمل جوازات السفر االلكترونية التي و ٣-٢
هيكال مستقال تستخدم جوازات السفر االلكترونية سو .ضعته الصين بشكل مستقلوالذي تشغيلي ال هانظاممع  ،عبر العالم

وبالمقارنة مع جوازات السفر  .صفحة غالف جواز السفرشريحة في  ةمضمن) الترصيع(بطبقة مكونة حة البيانات فلص
. ة بهوية صاحب جواز السفرالخاصصورة الوجه المقروءة آليا، ستدرج جوازات السفر االلكترونية الجديدة بيانات الحالية 

الصين العظيم،  مثل سورنماط صور من الصين، أليتضمن تصميم جواز السفر الجديد مواضيع وباإلضافة إلى ذلك، 
ستشهد سمات الجودة واألمن  بالتاليو. شديدة وأنماط لصور أخرى ذات خصوصية محلية ،ومواقع مصنفة تراثا عالميا
، بالمقارنة مع جوازات السفر المقروءة آليا تحسنا وتقدما جواز السفر الجديدفي لثقافي السياق اوغيرها من الجوانب مثل 

  .الحالية
 ات السفرجوازب ةل البحوث والتطوير الخاصاعمأأوشكت الصين، في الوقت الراهن، على إتمام و ٤-٢

دف االختبار، إلى مرحلته النهائية، به ،وصل الربط بين نظام جواز السفر االلكتروني ودليل المفاتيح العامةو، ةااللكتروني
وتستعد الصين في الوقت الراهن . مع دليل المفاتيح العامة بغرض تبادل بيانات الشهاداتتمكن هذا النظام من التفاعل كما 

مشروع نموذجي إلصدار جواز السفر االلكتروني عن طريق االلكتروني الجديد، السفر وإصدار جواز  استعدادا فعاال النتاج
وستستخدم الصين جواز السفر االلكتروني بشكل معمم على . ٢٠١٠ عام األخيرة من أشهرلثالثة يعتزم تنفيذه في الجديد ا

  .٢٠١١عام مستوى البالد في 

  — انتهى —


