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  والثالثون الثامنةالدورة  -الجمعیة العمومیة 
  التنفیذیةاللجنة 

  التسهیالت ووثائق السفر المقروءة آلیا  :١٦البند رقم 

 التیهالتس مجال التقدم المحرز في معلومات عنآخر ال
  وجوازات السفر اإللكترونیة في الصین

 ١)جمهوریة الصین الشعبیةمن (ورقة مقدمة 

  التنفیذي الموجز
للمضي قدمًا  العمومیة للجمعیة السابعة والثالثینالتقدم الذي أحرزته الصین منذ الدورة  معلومات عنال آخر هذه الورقة تقدم
  .جوازات السفر اإللكترونیة في الصیننظام وتنفیذ التسهیالت  في

األهداف 
  اإلستراتیجیة:

   .األمن –(ب)  هدف االستراتیجيالترتبط ورقة العمل هذه ب

 اآلثار
  المالیة:

  ال توجد.

 التسهیالت – لحق التاسعالم  المراجع:

                                                                 
 . الصینیة تقدمها الصینباللغة النسخة  ١
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 مقدمةال - ١

من اتفاقیة  التاسعفي الملحق الواردة ًا بوثائق السفر المقروءة آلی الخاصةللقواعد والتوصیات الدولیة ًا وفق ١- ١
الحكومة  عملت، ا) وملحقاتهDoc 9303(الوثیقة ًا آلی وثائق السفر المقروءةفي الواردة شیكاغو، وعلى أساس المواصفات الفنیة 

أصحابها وتعزیز كفاءة مراقبة بیانات  نیمتأو التابعة لها تزویر وثائق السفر نع فعالة لمالقدرة الضمان ار على ستمر باالصینیة 
على للمواطنین الصینیین واألجانب في نقاط التفتیش مع تعزیز التسهیالت صارمة ومتقدمة،  ةوسائل تكنولوجی باستخدامالحدود 
 .الحدود

 وجوازات السفر اإللكترونیة في الصین مجالي التسهیالت التقدم المحرز في - ٢

یولیو  ١من ًا جمهوریة الصین الشعبیة اعتبار عن ًا الصادر مؤخر دخول وال خروجال الصین قانون إدارةنفذت  ١- ٢
 دخول المواطنینو  إدارة خروج. وینظم هذا القانون التابع لها التسهیالتبرنامج ب وذلك من أجل مواصلة النهوض ٢٠١٣

لمواطنین الصینیین لالمشروعة مصالح الحقوق و الواألجانب، وٕاقامة األجانب في الصین، مع التركیز على حمایة  الصینیین
 یعطيواالنفتاح على العالم الخارجي. وباإلضافة إلى ذلك،  عملیات التبادل األجنبيذلك  عززسوف یواألجانب في الصین. و 

جمع وحفظ الحق في دخول، الو  خروجالإدارة ى لإن وزارة األمن العام ووزارة الشؤون الخارجیة، على أساس الحاجة هذا القانو 
ون لیدخأو  الصینمن  نو خرجیألشخاص الذین الخاصة با الهویة لتحدیدالبیولوجیة  المعلوماتبصمات األصابع وغیرها من 

 .إلیها

حتى و . ٢٠٠٥لخدمة الذاتیة في عام لقنوات تفتیش  إقامةلصین التابعة لبدأت سلطات التفتیش على الحدود و  ٢- ٢
طالبي ٪ من إجمالي ٣٣األشخاص الذین یستخدمون هذه الخدمة حوالي یمثل لخدمة الذاتیة، و لتفتیش ة قنا ٤٤٥اآلن، هناك 

 ومقارنةعرف على الوجه، قراءة والتبع صاإلة بصم مثل تكنلوجیاتلخدمة الذاتیة، باستخدام لنظام التفتیش وبوسع  .التصریح
 .تلقائیا التصریحعملیة في نقاط التفتیش، واستكمال  ما شخص عنالمعلومات وفحص 

وزارة الشؤون الخارجیة ووزارة تضطلع التي وافق علیها مجلس الدولة في الصین،  اتتقسیم المسؤولیلًا وفقو  ٣- ٢
جوازات السفر الصین  أدخلتأن بعد و . ةالعام ةاإللكترونی اتوالجواز  ة الرسمیةاإللكترونی اتالجواز  تنفیذ ةیولمسؤ باألمن العام 
في نهایة عام  ةاإللكترونی اتالجواز في مجال  البحث والتطویرمشروع ًا رسمی بدأت، ٢٠٠٥في عام بصورة كاملة ًا المقروءة آلی

، ٢٠١٠ییر الدولیة في نهایة عام المعا بما یلبي ة الرسمیةاإللكترونی اتالجواز وضعت وزارة الشؤون الخارجیة و . ٢٠٠٧
على  ة الرسمیةاإللكترونی اتالجواز إصدار  بدأ تنفیذ. وقد ٢٠١١یولیو  ١سفر في ات الهذا النوع من جواز ًا رسمی تصدر أو 

بع صاإل ةبصمإضافة مهمة وزارة الشؤون الخارجیة  أوكل إلى، ٢٠١٣من عام ًا اعتبار و . ٢٠١٢في نهایة عام  الصعید الوطني
ي تال ةالعام ةاإللكترونی اتبدأت وزارة األمن العام إصدار الجواز و الصادرة داخل الصین.  ة الرسمیةاإللكترونی اتجواز الفي 

العمل الالزم إلصدار جوازات السفر م اتمإلتخطط الصین و . ٢٠١٢على الصعید الوطني في مایو صبع اإل ةبصمنطوي على ت
للمعاییر ًا تي صدرت وفقجوازات السفر اإللكترونیة ال تستخدم. و ٢٠١٤هایة عام جمیع أنحاء العالم بحلول ن فياإللكترونیة 

األداء، مما یساعد على تحقیق عالیة  شریحة تشفیرمزّودة بهي ، و التزویر لمنع جدیدةال تالتكنولوجیامن ًا كبیر ًا قدر الدولیة 
 ا.صحابهن المعلومات ألیأمت، و ةیفعالب تزویر وثائق السفر منعالقدرة على 

  –انتهــى  –


