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 تمهيدال    -1
،َوذلكَعندماَأنشأتَلجنةَالنقلَالجويَالتابعة1968َبدأتَأعمالَمنظمةَالطيرانَالمدنيَالدوليَبشأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَفيَسنةَ

وأنيطتَبذلكَالفريقَمسؤوليةَوضعَتوصياتَلتوحيدَالجوازاتَعلىَشكلَدفترَأوَ.َلمجلسهاَفريقَالخبراءَالمعنيَبالجوازاتَعلىَشكلَبطاقة
وقدَوضعَالفريقَعدداَمنَالتوصيات،َ.َبطاقةَبحيثَتكونَمقروءةَآلياَبهدفَتسريعَإنهاءَإجراءاتَالمسافرينَخاللَمكاتبَمراقبةَالجوازات

َتكنولوجيا َاعتماد َبينها ََمن َالحروف َعلى َالضوئي َالتكنولوجياََ(OCR)التعرف َتلك َلنضج َنظرا َاآللية َللقراءة َالمختارة َالتكنولوجيا بوصفها
تمَنشرَالمواصفاتَوالموادَاإلرشاديةَالتيَوضعهاَالفريقَفيَصورةَالطبعةَاألولىَمنَالوثيقة1980ََوفيَسنةَ.َواقتصاديتهاَوجدارتهاَبالثقة

Doc 9303َترالياَوكنداَوالوالياتَسألجوازاتَالمقروءةَآلياَفيَكلَمنَإلصدارَاألوليَل،َوالتيَأصبحتَاألساسَلالجوازَالمقروءَآليا،َبعنوان
َالمتحدة.

ي1984َُوفيَسنةَ نََالتيَ(TAG/MRTD)َبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ َةالمعنيَةالفنيَةاالستشاريَالمجموعةعرفَاآلنَباسمَ،َأنشأتَااليكاوَمَا تتكو 
هاَعلىَالحدود،َبغرضَتحديثَوتعزيزَالمواصفاتَالتيَنتمعايالجوازاتَووثائقَالسفرَاألخرىََومنَمسؤولينَحكوميينَمتخصصينَفيَإصدارَ

مواصفاتََ،إعدادَمواصفاتَلتأشيراتَمقروءةَآليا،َوالحقاَ،وتمَفيماَبعدَتوسيعَحدودَاختصاصَهذاَالفريقَلتشمل،َأوال.َأعدهاَفريقَالخبراء
َرسمية.َمكنَاستخدامهاَكوثائقَسفرلبطاقاتَمقروءةَآلياَي

،َبدأَفريقَالعملَالمعنيَبالتكنولوجياتَالجديدةَالتابعَللفريقَاالستشاريَالفنيَالمعنيَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَالعملَلتحديد1998َوفيَسنةَ
لسفرَالمقروءةَآليا،َأكفأَنظمَاالستداللَعلىَالهويةَبالسماتَالبيولوجيةَووسائلَتخزينَالبياناتَالمصاحبةَلهاَالستخدامهاَفيَتطبيقاتَوثائقَا

التيَدفعتَالدولَإلى11/9/2001ََوكانَالقسمَاألكبرَمنَالعملَقدَتمَقبلَوقوعَأحداثَ.َوالسيماَفيماَيتعلقَبإصدارَالوثائقَواعتباراتَالهجرة
ريَالفنيَالمعنيَبوثائقَمنَقبلَالفريقَاالستشاَوجرىَاعتمادهوتمَإنهاءَالعملَبسرعةَ.َإيالءَأهميةَأكبرَألمنَوثائقَالسفرَوهوياتَحامليها

َ.السفرَالمقروءةَآلياَولجنةَالنقلَالجوَي
وهيكلَالمفاتيحََ،،َوهيكلَالبياناتَالمنطقيةالالتالمسيةالتقاريرَالفنيةَالناجمةَعنَذلكَبشأنَاستخدامَالقياساتَالبيومتريةَوتكنولوجياَالشرائحَ

،َوالمجلد2006َلعامََ)جوازاتَالسفرَالمقروءةَآليا(،َالجزءَاألولDoc 9303ََفيَالمجلدَالثانيَمنَالطبعةَالسادسةَمنَالوثيقةوردتَالعامة،َ
َ.2008لعامََالمقروءةَآليا(َالرسميةَ)وثائقَالسفر،َالجزءَالثالثDoc 9303َالثانيَمنَالطبعةَالثالثةَمنَالوثيقةَ

 المجال    -2
َن تجميعهاَفيَنصَعامَ)ينطبقَعلىَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا(ََوتمعنَاألخرىََةوثائقَمختلفةَكالَمنهاَمستقلمنDoc 9303َََةالوثيقَتتكو 
"َلالطالعَعلىَلمحةَعامةDoc 9303َالوثيقةََمكوناتبعنوانَ"1َ-5السفرَالمقروءةَآليا.َانظرَالقسمَرقمََقبوثائَةاملَالشكلَالخاصَوعَوبيان

َ.الوثيقةهذهَأجزاءََعن
تعترفَبهاَدولََهويةليسَالغرضَمنَهذهَالمواصفاتَأنَتشكلَقاعدةَقياسيةَلوثائقَالهويةَالوطنية.َومعَذلكَفإنَالدولَالتيَتصدرَوثائقَ

بحيثَتطابقَالمواصفاتَالواردةَفيَاألجزاءَالثالثَوالرابعَوالخامسَالوطنيةَمَوثائقَالهويةَأخرىَبوصفهاَوثائقَصالحةَللسفر،َيجبَأنَتصم َِّ
َ.Doc 9303سادسَمنَالوثيقةَوال

أنَتطبقَخاصةَعلىَجوازَالسفر،َومعَذلكَفإنهاَتنطبقَبالقدرDoc 9303ََكانَالغرضَمنَالمواصفاتَالواردةَفيَالجزءَالرابعَمنَالوثيقةَ
َ،َمثلَجوازَالمرورَووثيقةَهويةَالبحارةَووثائقَسفرَالالجئين.3َالحجمذاتهَعلىَالوثائقَاألخرىَلتحديدَالهويةَمنَ

َ



 2 وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

 

عشرََالثالثة.َويصفَطريقةَتقسيمDoc 9303َالوثيقةَالمدرجةَفيَمواصفاتَترتيبَاليشرحَهوَاألول.ََوَالجزءَوالوثيقةَالراهنةَهالجزءَمنََاهذ
،َويتضمنَمعلوماتَعامةَعنَاإليكاوَوعنَاإلرشاداتَالالزمةَلفهمَالمصطلحاتَوالتسمياتَالمختصرةَالمتبعةَفيDoc 9303َمنَالوثيقةََجزءاَ 

َالمواصفات.َهذهَريرتح

 اعتبارات عامة    -3

 دور االيكاو القيادي    3-1
لعصبةََلقدَاتبعتَااليكاوَفيَمبادرتهاَإلعدادَمواصفاتَقياسيةَللجوازاتَووثائقَالسفرَاألخرىَالتقليدَالذيَرسختـهَمؤتمراتَالجوازاتَالتابعة

َالعشريناتَوأعمالَالمنظمةَالتيَخلفتَعصبةَاألمم َالمتحدةَاألممَفيَعقد َتفويضَااليكاوَبمواصلةَالقيامَبدورهاَ.َوهيَمنظمةَاألمم أما
اتفاقيةَشيكاغو"َالتيَتشملَجميعَأنواعَالمقتضياتَلتنفيذَعملياتَالطيرانَالمدنيَبصورةَاتفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليَ"القيادي،َفهوَناشئَعنَ

َعبرَنقاطَمراقبةَالحدود،َأي:فعالةَومنتظمة،َبماَفيَذلكَترتيباتَإنهاءَإجراءاتَاألشخاصَ
شرطَأنَيقومَاألشخاصَالذينَيسافرونَعنَطريقَالجوَوأعضاءَطواقمَالطائراتَباتباعَقواعدَالهجرةَوالجماركَوالجوازاتََأ(

َ(.13َ)المادةَ
َ(.22أنَتقومَالدولَبتسهيلَإجراءاتَالتخليصَالرسميةَعلىَالحدودَوتجنبَأيَتأخيرَالَداعيَلهَ)المادةََب(
َ(.23أنَتقومَالدولَبالتعاونَفيَتلكَالمسائلَ)المادةََج(
َ)ياء((.37َتقتضيَأنَتقومَالدولَبوضعَواعتمادَإجراءاتَقياسيةَدوليةَللهجرةَوالتخليصَالجمركيَ)المادةََد(

قيةَشيكاغوَلتنفيذهاَمنَقبلَباتفاَالتسهيالتَ—تقومَااليكاو،َبموجبَهذاَالتفويض،َبوضعَوتعزيزَالقواعدَالدوليةَالواردةَفيَالملحقَالتاسعَ
الرسميةَعلىََمعاينةويتبعَمبدأَأساسيَفيَإعدادَتلكَالقواعدَالدوليةَمفادهَأنهَإذاَكانتَالسلطاتَالعامةَستسهلَإجراءاتَال.َالدولَاألعضاء

قيةَوثائقَالسفرَوبفعاليةَالغالبيةَالعظمىَللمسافرينَعنَطريقَالجو،َفإنهَيجبَعلىَتلكَالسلطاتَأنَتتمتعَبمستوىَكافَمنَالثقةَبمصدا
َوالهدفَمنَالمواصفاتَالموحدةَلوثائقَالسفرَوالبياناتَالواردةَفيهاَهوَبناءَتلكَالثقة..َمعاينةإجراءاتَال

أنهَيجبَعلىَالمنظمةَأنَتتابعَالعملَالتعاونيَالمتعلقَبالمواصفاتَلتعزيزَأمنَومصداقية2004ََأكدتَالجمعيةَالعموميةَلاليكاوَفيَسنةَ
المجموعةَاالستشاريةَالفنيةَفإنَ(،ISOَ)َالمقاييسلتوحيدَوباإلضافةَإلىَالمنظمةَالدوليةَ.َيحظىَبأولويةَعاليةَالسفر،َبوصفَذلكَأمراَ َوثائق

معَجهاتَأخرىَتشملَاتحادَالنقلَالجويَالدوليَ)أياتا(َوالمجلسَالدوليَللمطاراتََتشاورتَ(TAG/MRTD)َالمعنيةَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ 
(ACI.)(َوالمنظمةَالدوليةَللشرطةَالجنائيةَ)االنتربولَ

دولة،َباعتمادَقاعدةَجديدةَتفيدَبأنهَيجبَعلىَجميعَالدول188ََااليكاو،َالتيَكانَعددهاَحينئذََاألعضاءَفي،َقامتَالدول2005َوفيَسنةَ
ةَءجميعَوثائقَالسفرَغيرَالمقرَوََنويجبَأنَتكَو.2010َفيَموعدَأقصاهَسنةDoc 9303ََللوثيقةََوفقاَ َدءَبإصدارَالجوازاتَالمقروءةَآلياَ الب

َ.التسهيالتَ—َمنَالملحقَالتاسعَ(2011عشرةَ)َثالثةالوقدَنشرتَهذهَالقاعدةَفيَالطبعةَ.2015َآلياَقدَانتهىَسريانهاَفيَموعدَأقصاهَعامَ

 التكاليف والمنافع النسبية لوثائق السفر المقروءة آليا     3-2
،َعلىَأنَتكاليفَإنتاجَوثائقDoc 9303َتدلَالخبرةَالمكتسبةَفيَمسألةَإصدارَالجوازاتَالمقروءةَآليا،َوفقاَللمواصفاتَالواردةَفيَالوثيقةَ

َنَالتكلفةَستكونَأعلىَعندَتنفيذَالسماتَالبيولوجيةَللتعرفَعلىَالهويةالسفرَالمقروءةَآلياَقدَالَتتعدىَتكاليفَإنتاجَالوثائقَالتقليدية،َرغمَأ
ومعَنموَحجمَالحركةَوازديادَعددَالدولَالتيَتركزَعلىَكيفيةَترشيدَعملياتَالتخليصَفيهاَباستخدامَقواعدَبياناتَ.َالمقروءةَآلياَائقَالسفروثَو

وقدَتحتاجَ.َئقَالسفرَالمقروءةَآلياَدورَأساسيَفيَنظمَالتطبيقَالمعززةَالحديثةبالحاسوبَوتبادلَالبياناتَبصورةَالكترونية،َفسوفَيكونَلوثا
اتَعلىَأجهزةَقراءةَالوثائقَواستخدامَقواعدَالبياناتَإلىَاستثماراتَكبيرة،َولكنَيمكنَتوقعَاستـردادَتكاليفَتلكَاالستثماراتَفيَصورةَتحسين

فاستخدامَوثائـقَالسفرَالمقروءةَآليـاَفيَنظمَتخليصَتلقائيةَقدَيمك ِّنَالدولَمنَ.َلنظماألمنَوسرعةَالتخليصَودقةَالتحققَالتيَتوفرهاَتلكَا



َالمقدمةَ 3  َ1الجزء  

 

بةَلإلجراءاتَاليدويةَإلغاءَمطلبَالوثائقَالورقيةَمثلَقائمةَالركاب،َوبطاقاتَالصعودَإلىَالطائرةَوالنزولَمنها،َوالتكاليفَاإلداريةَالمصاح
َذاتَالصلة.

 العمليـات    3-3
َ.اآلليةَعلىَحدَسواءالقراءةَ،َوهيَمصممةَللقراءةَالبصريةََو(OCR)الجاهزةَللتعرفَالضوئيَللحروفَإنَوثيقةَالسفرَاألساسيةَالمقروءةَآليا،َ

قَللجوازاتَووثائDoc 9303َأقرتَالدولَاألعضاءَفيَااليكاوَبأنَالتوحيدَأمرَضروري،َوأنَالمنافعَمنَاعتمادَاألشكالَالقياساتَفيَالوثيقةَ
وفيَ.َةالسفرَاألخرىَتتجاوزَالمحاسنَالجليـةَبالنسبةَللدولَالتيَتملكَأجهزةَللقراءةَاآلليةَوقواعدَبياناتَتستخدمَفيَنظمَالتخليصَالتلقائي

وفضالَ.َزييفهاالواقع،َفإنَالخواصَالماديةَوسماتَأمنَالبياناتَالتيَتتسمَبهاَالوثائقَذاتهاَتمثلَدفاعاَقوياَيحولَدونَتغييرهاَأوَتزويرهاَأوَت
التيَيقومَبهاَالمسؤولونَفيَشركاتََمعاينةعنَذلك،َفإنَاعتمادَالشكلَالموحدَللجزءَالمقروءَبصرياَفيَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَيسهلَعملياتَال

الطيرانَوالمسؤولونَالحكوميون،َويؤديَذلكَإلىَتسريعَإنهاءَإجراءاتَالحركةَقليلةَالخطر،َفيَحينَيتمَبسرعةَأكبرَالتعرفَعلىَحاالتَ
ائرةَمدمجةَالتالمسيةَسيوفرَقدراَكماَأنَاإلدخالَاالختياريَلسماتَالهويةَالبيولوجيةَمعَالبياناتَالمخزنةَعلىَد.َاإلشكاالت،َوتعزيزَاألمن

أكبرَمنَاألمنَومقاومةَالتزوير،َوسيسهلَبقدرَأكبرَعلىَحامليَالوثائقَالشرعيينَالحصولَعلىَتأشيراتَالسفرَوإنهاءَاإلجراءاتَعبرَنظمَ
َعلىَالحدود.َمعاينةال

المقروءةَآلياَموصلةَبصورةَصحيحةََمنَالمعترفَبهَأنهَسوفَتنشأَحاالتَلنَتكونَفيهاَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَ—َمالحظة
اوَبجهازَقارئَعلىَالحدود.َوتوجدَعدةَأسبابَلحدوثَذلك،َيكونَفشلَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَواحداَمنهاَفحسب.َوتؤكدَااليك

فيَالقراءةَيمكنَأنَينتجَعنَهجومَغيرَأنَالفشلَ.َأنَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَالتيَتفشلَقراءتهاَهيَمعَذلكَوثيقةَصحيحة
الوثيقةَوحاملهاََمنَالتحققجراءاتَاالحتمال،َوينبغيَأنَتشملَهذهَاإلجراءاتهاَالخاصةَللتعاملَمعَهذاَإليسيَوينبغيَأنَتضعَدولةَالقبولَتد

َ.منَأنَأيَفشلَلنَينطويَعلىَنيةَالتدليسَأيضاَوالتحققبمزيدَمنَالدقةَ

 (ISO) سييقاملتوحيد الية اعتماد المنظمة الدول    3-4
،َفيَصورةَقواعدَقياسيةَصادرةَالمقاييسلتوحيدَباعتمادَالمنظمةَالدوليةDoc 9303ََالوثيقةََفيلقدَحظيتَاألبوابَالخاصةَبالمواصفاتَالفنيةَ

تصنيعَوثائقَالسفرَوأجهزةَوأمكنَالحصولَعلىَذلكَاالعتمادَعنَطريقَآليةَلالتصالَتقومَمنَخاللهاَهيئاتَ.ISO 7501ََبرقمعنَالمنظمةَ
إشرافَالمنظمةََتحتَلمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَلبرنامجَااليكاوَلتحديدَهويةَالمسافرينلَالقراءةَوالتقنياتَالفنيةَبتقديمَالمشورةَالفنيةَوالهندسية

حوزَعلىَوضعَقواعدَقياسيةَعالميةَعنَوقدَحازتَمواصفاتَااليكاو،َمنَخاللَعالقةَالعملَهذه،َويتوقعَأنَتظلَت.َالمقاييسلتوحيدَالدوليةَ
َ.المقاييسلتوحيدَلمنظمةَالدوليةَطريقَإجراءَمبسطَضمنَا

(،َفيماَيتعلقَباعتمادَمواصفاتَجديدةَلوثائقَالسفرَبوصفهاَقواعدISOَ)َالمقاييسلتوحيدَباتَاالتصالَمعَالمنظمةَالدوليةَوقدَنفذتَبنجاحَترتي
لذاَفإنَالتنقيحاتَالتيَستدخلَالحقاَعلىَالوثيقةَ.َ،َوكذلكَإلقرارَالتعديالتَعلىَالمواصفاتالمقاييسلتوحيدَياسيةَصادرةَعنَالمنظمةَالدوليةَق

Doc 9303َالعتمادهاَبذاتَالصورةَالتيَتمتَسابقاَالمقاييسلتوحيدَلىَالمنظمةَالدوليةَستعادَإ.َ
َ  
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 التعاريف والمراجع    -4

 األسماء المختصرة    4-1
 الكامل االسم الكاملاالسم  االسم المختصر
3DES Triple DES َتشفيرَالثالثيَللبياناتال
AA Active Authentication َالتحققَاإليجابي
ABC Automated Border Control َالمراقبةَاآلليةَعلىَالحدود
AFS Anti-fraud specialist َاختصاصيَمكافحةَالتدليس
AES Advanced Encryption Standard َالقاعدةَالقياسيةَللتشفيرَالمتقدم
AID Application Identifier معر فَالتطبيق 
APDU Application Protocol Data Unit وحدةَبياناتَبروتوكولَالتطبيق 
AO Authorizing Officer َموظفَالتصريح
BAC Basic Access Control َمراقبةَالوصولَاألساسي
BER Basic Encoding Rules َقواعدَالتشفيرَاألساسية
BLOB Binary Large Object َثنائيتعملَبالنظامَالكبيرةََوسيلة
BSC Bar Code Signer Certificate  ََعَرمزَاألعمدةشهادةَموق
CA Certification Authority– also – Chip Authentication ةَالرقاقةَ-أيضاَ –سلطةَاصدارَالترخيص َالتحققَمنَصح 
CAM Chip Authentication Mapping َةَالرقاقةالتحققَالتقابليَمنَصح
CAN Card Access Number َرقمَاالطالعَعلىَالبطاقة
CAR Certification Authority Reference مرجعَسلطةَالترخيص 
CBC Cypher Block Chaining تسلسلَكتلَالشفرة 
CBEFF Common Biometric Exchange Format Framework إطارَمشتركَألشكالَتبادلَاالستدالالتَالبيولوجية 
CCD Charge-Coupled Device َجهازَاقترانَالشحنات
CDS Document Signer Certificate َشهادةَموق عَالوثيقة
CIC Contactless Integrated Circuit َالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسية
CID Card Identifier َمعر فَالبطاقة
CMAC Cipher-based Message Authentication Code ةَالرسالةَالقائمَعلىَالشفرةرمزَالتحققَمنَصح 
CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor َمكمل شبهَموصلَمعدنىَمؤكسد
CRL Certificate Revocation List َقائمةَإلغاءَالشهادات
CSCA Country Signing Certification Authority َالسلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهادات
CSD Camera to Subject Distance; distance between the 

eyes plane of a person and the optical centre of the 
camera lens 

َالمسافةَبينَمستوَىالمسافةَبينَالكاميراَوالشخص؛َ
َالشخصَوالمركزَالبصريَلعدسةَالكاميراَيعين

CVCA Country Verifying Certification Authority َالمعني ةَبالتحققَمنَةالوطنيَسلطةَالترخيص
 الوثائقَاإللكترونية

DER Distinguished Encoding Rule  ََزقاعدةَالتشفيرَالممي
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 الكامل االسم الكاملاالسم  االسم المختصر
DES Data encryption standard َالقاعدةَالقياسيةَلتشفيرَالبيانات
DF Dedicated File َملفَمخصص
DG Data Group َمجموعةَبيانات
DH Diffie Hellmann َبروتوكولَديفيَهلمان
DN Distinguished Name َاالسمَالمميز
DO Data object َمادةَبيانات
DOVID Diffractive Optically Variable Image Device 

(feature with diffractive optically variable 
effects, e.g. holographic effects) 

َوسيلةَتصويرَتغيرَهيكلَالصورةَحسبَالحيودَالضوئي
ميزةَذاتَتأثيراتَانكساريةَبصريةَمتغيرةَ،َمثلَالتأثيراتَ)

َالثالثيةَاألبعاد(
DS Document Signer َعةَعلىَالوثيقةلموقَ الجهةَا
DSA Digital signature algorithm َخوارزميةَالتوقيعَالرقمي
DTA Digital Travel Authorization َإذنَالسفرَالرقمي
DTBS Data To Be Signed َالبياناتَالمرادَتوقيعها
DV Document Verifier جهازَالتدقيقَبالوثائق 
EAL Evaluation assurance level َمستوىَضمانَالتقييم
ECDH  Elliptic Curve Diffie Hellmann  َبروتوكولَديفيَهلمانَللمنحنىَاإلهليلجي
ECDSA  Elliptic Curve Digital Signature Algorithm َالتوقيعَالرقميَللمنحنىَاإلهليلجيَةيخوارزم
ECKA  Elliptic Curve Key Agreement  َحَالمنحنياتَاإلهليلجيةياتفاقَمفات
EEPROM Electrically erasable programmable read only 

memory 
َوالمسحَكهربائياَذاكرةَالقراءةَفقطَالقابلةَللبرمجة

EF Elementary File َملفَأولي
EM Eye to Mouth distance َالمسافةَبينَالعينَوالفم
eMRP Electronic Machine Readable Passport َجوازَسفرَإلكترونيَمقروءَآليا
eMROTD Electronic Machine Readable Official Travel 

Document 
َرسميةَمقروءةَآلياَإلكترونيةَوثيقةَسفرَ

eMRTD Electronic Machine Readable Travel Document ََوثيقةَسفرَإلكترونيةَمقروءةَآليا
eRP Electronic Residence Permit َرخصةَإقامةَإلكترونية
ERZ Effective Reading Zone َجزءَالقراءةَالفعلية
ETS Electronic Travel System َنظامَالسفرَاإللكتروني
EVZ Eye visibility zone; zone covering a rectangle 

having a distance V of at least 5% of the IED to 
any part of the visible eyeball 

Vََبمسافةََمنطقةَتغطيَمستطيالَ َ؛منطقةَرؤيةَالعين
َإلىَأيَجزءَالمسافةَبينَالعينين٪َمن5َالَتقلَعنَ

 منَمقلةَالعينَالمرئية
FAR False Acceptance Rate َمعدلَالقبولَالكاذب
FIPS Federal Information Processing Standard َلمعالجةَالمعلوماتَةاالتحاديَالقاعدةَالقياسية
FRR False Rejection Rate َمعدلَالرفضَالكاذب
GM Generic Mapping َالمطابقةَالعامة
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 الكامل االسم الكاملاالسم  االسم المختصر
HD Horizontal deviation angle; maximal allowed 

deviation from the horizontal of the imaginary 
line between the nose of a person and the lens of 
the camera 

َالحدَاألقصىَالمسموحَبهَ؛اويةَاالنحرافَاألفقيَز
َلالنحرافَعنَأفقيَالخطَالوهميَبينَأنفَالشخص

َوعدسةَالكاميرا
IC Integrated circuit َدائرةَمتكاملة
ICAO  International Civil Aviation Organization  َمنظمةَالطيرانَالمدنيَالدولي
ICC  Integrated Circuit Card  َبطاقةَدائرةَمتكاملة
IED Inter Eye Distance َالمسافةَبينَالعينين
IFD  InterFace Device  َجهازَتوصيل
IM Integrated Mapping َالمطابقةَالمتكاملة
IR InfraRed radiation َإشعاعَتحتَاألحمر
IS  Inspection System  َمعاينةنظامَال
IV Initial Vector َالوجهةَاألولية
LDS  Logical Data Structure  َبنيةَالبياناتَالمنطقية
MAC  Message Authentication Code  َرمزَالتحققَمنَصحةَالرسالة
MF Master File َالملفَالرئيسي
MRP Machine readable passport َجوازَالسفرَالمقروءَآليا
MROTD Machine Readable Official Travel Document in 

the form of a card 
َفيَشكلَبطاقةَوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا

MRTD Machine Readable Travel Document  ََوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا
MRV-A Full-size (Format A) machine readable visa َالشكلََالحجمبالتأشيرةَالمقروءةَآليا(َالكاملA)َ
MRV-B Small size (Format B) machine readable visa َالشكلََالحجمبالتأشيرةَالمقروءةَآليا(َالصغيرB)َ
MRZ Machine Readable Zone َالجزءَالمقروءَآليا
MTF Modulation Transfer Function َوظيفةَتحويلَالتضمين
MTF20 Highest spatial frequency where the MTF is 

20% or above 
َوظيفةَتحويلَالتضمينَكوَنتأعلىَترددَمكانيَحيثَ

َأعلىَ٪َأو20
NAD  Node ADdress  عنوانَالعقدة َ
NIST  National Institute of Standards and Technology  ََللمعاييرَوالتكنولوجياالمعهدَالوطني
NTWG  New Technologies Working Group  ََالفريقَالعاملَللتكنولوجياتَالجديدة
OCR Optical Character Recognition ََبالمسحَالضوئيالقراءة
OCR-B A specific font designed for optical character 

recognition 
َالضوئيبالمسحَمحددَللقراءةَالطباعةَالبنطَ

OID Object Identifier فاتَالبنود َمعر 
OVD Optical Variable Device ََللمسحَالضوئيَالمتغيروسيلة
OVF Optical Variable Feature َالسمةَالمتغيرةَضوئيا
OVI Optically Variable Ink  ََالحبرَالمتغيرَضوئيا
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 الكامل االسم الكاملاالسم  االسم المختصر
PACE  Password Authenticated Connection 

Establishment  
َفتحَاالتصالَبكلمةَسرَمصدقَعليها

PCD  Proximity Coupling Device  َجهازَالتقارنَالقربي
PICC  Proximity Integrated Circuit Card  َبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَالقربية
PIX  Proprietary Identifier eXtension (PIX).  َالملكيةَمعر ِّفإضافة 
PKD  Public Key Directory  َدليلَالمفاتيحَالعامة
PKI Public Key Infrastructure َالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة
RID  Registered IDentifier (RID)  َِّ لفَالمسجَ المعر 
RFID Radio Frequency IDentification َبواسطةَالتردداتَالالسلكيةَتعريف
RGB Red-Green-Blue َأزرَق-أخضر-أحمر
ROI Region Of Interest َمنطقةَاالهتمام
ROM  Read Only Memory  َذاكرةَالقراءةَفقط
RSA  Rivest, Shamir and Adleman  َريفستَوشميرَوأدلمان
SFR Spatial Frequency Response َاستجابةَالترددَالمكاني
SHA  Secure Hash Algorithm  َخوارزميةَالبصمةَالرقميةَالمؤ منة
SM  Secure Messaging  َالمراسالتَالمأمونة
SNR Signal to Noise Radio نسبةَاإلشارةَإلىَالضوضاء 
SOD  Document Security Object  َلوثيقةاَأمنَحافظة
SPOC Single Point Of Contact َجهةَواحدةَلالتصال
sRGP standard RGB colour space  

created for use on monitors,  
printers and the Internet using the 
ITU-R BT.709 primaries 

َالقياسيةََمساحة َاألحمرَواألخضرَواألزرق َاأللوان َإنشاَؤمن َهاتم 
َباستخداَم َالشاشاتَوالطابعاتَواإلنترنت على َاألساسيَةلالستخداَم األلوان

َلالتصاالتَ َالدولي َاالتحاد َتوصية َفي  .ITU-R BT.709الواردة
SSC Send Sequence Counter  َعدادَتتابعَاإلرسال
TA Terminal Authentication التحققَفيَمحط ةَالركاب 
TAG/MRTD Technical Advisory Group on Machine Readable 

Travel Documents 
َالمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَالمعنيةَبوثائقَالسفر

َالمقروءةَآلياَ 
TAG/TRIP  Technical Advisory Group on the TRaveller 

identification Programme  
َيكاوَلتحديدإلالمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَلبرنامجَا

َهويةَالمسافرين
TD1 Size 1 Machine Readable Official Travel 

Document 
1ََالحجموثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ

TD2 Size 2 Machine Readable Official Travel 
Document 

2ََالحجموثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ

TD3  Size 3 Machine Readable Travel Document  َ3ََالحجموثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمن
TLV  Tag Length Value  َالقسيمةطولََمقدار
TR Technical Report َتقريرَفني
UID  Unique IDentifier  َالمعر فَالفريد
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 الكامل االسم الكاملاالسم  االسم المختصر
UV Ultra-Violet light َإشعاعَضوءَفوقَبنفسجي
VDS Visible Digital Seal ختمَرقميَمرئي 
VIS Visa Information System of the European Union َنظامَمعلوماتَتأشيراتَالدخولَالخاصَباالتحادَاألوروبي
VIZ Visual Inspection Zone ََبصرياالجزءَالمقروء
VS Visa Signer َموق عَتأشيرةَالدخول
VVA Visa Validation Authority َسلطةَالتحققَمنَتأشيرةَالدخول
WSQ  Wavelet Scalar Quantization  َالتمثيلَالكميَالالاتجاهيَللمويجة

 والتعاريف تحالطصملا   4-2

 التعريف االصطالح 
َُتعرف،َمةمزعَواللةَمنَالهويةَصورةَمعَعينةَمسجَ َتقارنَعي نة)خوارزمية(ََاستداللَبيولوجيعملية1:1ََحالةَالتطبيقَ

اَباسمَالتحقق َ.أيض 
بينَالعيناتَالمسجلةَتبحثَعنَعي نةَ )خوارزمية(َاستداللَبيولوجيعمليةَ N:1حالةَالتطبيقَ غيرَمعروفةَمسبق َا صورَة

اَباسمَتحديدَالهوية.َُتعرففيَقاعدةَبيانات،Nََفيَ َأيض 
َبوابةَالمراقبةَاآلليةَعلىَالحدودَلوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآليا .َبوابةَالمراقبةَاآلليةَعلىَالحدود

مصممةَلتشملَمعظمَاأللوانَالتيَيمكنَتحقيقهاَعلىَأزرق(َ-أخضر-)أحمرRGBََمساحةَألوانَأزرَق-أخضر-أدوبيَأحمر
َ.ساسيةَعلىَجهازَمثلَشاشةَالكمبيوتراألRGBَ،َولكنَباستخدامَألوانCMYKَطابعاتَاأللوانَ

َ.عمليةَرياضيةَمحددةَللحساب،َمجموعةَمنَالقواعدَالتي،َإذاَاتبعت،َستترتبَعليهاَنتيجةَمقررةَخوارزمية
زاويةَمختلفةَومطمورةَفيَتصميمَالخلفيةَاألمنية.ََإزاحةصورةَتتكونَعادةَمنَخطوطَدقيقةَذاتََااللكترونيَاالستنساخزخرفةَمنعَ

،َالَيمكنَتمييزَالصورةَعنَبقيةَالخلفيةَاألمنيةَالمطبوعة،َولكنَعندَعاديةدَرؤيتهاَبصورةَوعن
َتصويرَاألصلَالكترونياَأوَنسخهَباآللةَالناسخةَتصبحَالصورةَالمطمورةَمرئية.

مَوتطبيقاتَوثائقَالسفرَااللكترونيةََمنَالتطبيقات.َتطبيقَيعر ِّفعنصرَبياناتَ َ(AID)َفَالتطبيقمعرَ  ت ستخدِّ آليَا المقروءَة
(RIDَ)َمسج لفَ.َوهوَيشتملَعلىَمعر َِّمعر ِّفَتطبيقَيكونَفئةَمنَالفئاتَاألربعَلمعر ِّفَالتطبيق

َ(PIXفَملكيةَ)معر ََِّوإضافة
َمفاتيحَمختلفةَمطلوبةَعلىَكلَمنَطرفيَوصلةَلالتصال.َالتناسقية

النوعَمنَعملياتََخوارزميةَالتناسقية الكتابةَبالشفرةَمفتاحَلتشفيرَالنصَالبسيطَومفتاحَآخرَلفكَشفرةَي ستعملَفيَهذَا
 نصَالشفرةَالمرتبطَبه.َوهذانَالمفتاحانَلكلَمنهماَعالقةَباآلخرَويسميانَ'زوجَمنَالمفاتيح'.

زوجَمنفصلَولكنهَمتكاملَمنَمفاتيحَالمستعملَيتألفَمنَمفتاحَعامَواحدَومفتاحَخاصَواحد.ََمفتاحانَالتناسقيان
يعنيَأنَالمفتاحَالذيَيستعملَلتشفيرَالمعلوماتَالَيمكنَاستعمالهَوكلَ وهذَا مفتاحَأحاديَالطريقةَ،

 لفكَشفرةَنفسَالمعلومات.

 لكترونية.إعمليةَت عتمدَبهاَالهويةَالمدعىَبهاَلمشاركَفيَمعاملةََالتحققَمنَالصحة

الخاصةَبتنفيذَإجراءاتَالفحصََةالتحققَمنَالصحفيَقاعدةَالبياناتَهذه،َيتمَتخزينَخوارزمياتَ ةقاعدةَبياناتَالتحققَمنَالصح
َ.وثيقةلكلَنموذجَ
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ة.قاعدةَبياناتََضمنَوثيقةمجموعةَمحددةَمنَإجراءاتَالفحصَلنموذجََةمجموعةَبياناتَالتحققَمنَالصح َالتحققَمنَالصح 

َالمنطقيةَومكوناتهاَأنشأتهاَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار.القدرةَعلىَتأكيدَأنَبنيةَالبياناتََالصحة
َعمليةَأمنيةَلتقريرَماَإذاَكانَيمكنَتقديمَخدمةَأمَال.َالتصريح

َللمسافرَبالسفر.َأذنتصريحَغيرَماديَو/أوَماديَصادرَعنَالدولةَالمستقبلةَيَإذنَالسفر
لَالطائرات(َوبصفتهاَهذه،َفمنَالمحتملَأنَ)مثلَمشغ َِّهيئةَمرخصَلهاَبمعالجةَوثيقةَسفرَرسميةََهيئةَمرخصَلهاَبالقبول

َسمحَلهاَفيَالمستقبلَبتسجيلَالتفاصيلَفيَتكنولوجياَتوسيعَالسعةَاالختيارية.يَُ
َبالَرمزَاألعمدة َالمتعلقة َللبيانات َُبعدين، َأو َواحد َُبعد َفي َآلي ا، َقراءته َيمكن َبصري، َتمَشيءتمثيل َالذي

َإرفاقهَبه.
الموق عَعلىَرمَزَموق عَرمزَاألعمدة رقميَاألعمدةيقوَم المشفَ َاَ بالتوقيَع فيَرمَزعلىَالبياناتَ)الرأسَوالرسالةَ( .َاألعمدةرَة

اَفيَرمزَاألَو  .عمدةيتمَتخزينَالتوقيعَأيض 

ُتستخدمََو.َعمدةرمزَاألَللموق عَعلىحتويَعلىَالمفتاحَالعامَشهادةَموق عَرمزَاألعمدةَهيَشهادةَتَ(BSC)عَرمزَاألعمدةَشهادةَموقَ 
َباستخدامَالمفتاحََاألعمدةشهاداتَالموق عَعلىَرمزَ للتحققَمنَصحةَالبياناتَالتيَتمَتوقيعها

َعمدة.الخاصَللموق عَعلىَرمزَاأل
فيَمواصفاتََالتقابلَايتمَتحديدَهذَوترميز.َاسمَالَألعمدةبينَالرسائلَورموزَاَتقابلُيطلقَعلىَالَرمزَاألعمدةَترميز

حولَرمزََصامتة،َوحجمَماَيسمىَبالمنطقةَالأرقامَأوَأحرفَمفردةَتشفيرَشملويَاألعمدةرمزَ
َ،َباإلضافةَإلىَحسابَالمجاميعَاالختباريةَلتصحيحَالخطأ.األعمدة

المقروءَالجزءََوَالمقروءَبصرياَ َءالوثيقةَتظهرَفيَصورةَنصَيردَفيَالجَزَحاملبياناتَشخصيةَلَالبياناتَالشخصية
َ.،َإنَوجدتفيَالرقاقةقروءةَآلياَأوَمسفرََوثيقةآلياَمنَ

أوَالتحققَمنَقابلةَللقياسَتستخدمَللتعر فَعلىَفريدةََوسلوكيةَشخصيةََميزةأوََماديةخاصيةََبيولوجياالستداللَالسمةَ
َ.دعىَبهاَلشخصَمسجلَاسمهَفيَالقيدالهويةَالم

إلنشاءَنموذجَمرجعيَ)بياناتََسمةمنََالمستخرجةالمعلوماتََبياناتَاالستداللَالبيولوجي االستداللَالبيولوجيَوالمستخدمةَإمَا
َنموذجَمرجعيَسبقَإنشاؤهَ)بياناتَالمقارنة(.معََةلمقارنل(َوإماَالنموذج

وسيلةَلتحديدَأوَتأكيدَهويةَحاملَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَعنَطريقَقياسَواعتمادَواحدةَأوَأكثرََاالستداللَالبيولوجيبَتحديدَالهوية
َنَخاصي اتَحاملَالوثيقة.م

عمليةَاستعمالَخوارزميةَتقارنَنموذجينَمستمدينَمنَمرجعَاالستداللَالبيولوجيَومنَمدخالتََالمضاهاةَباالستداللَالبيولوجي
َاالستداللَالبيولوجيَالحية،َوينتجَعنهاَتقريرَالتطابقَأوَعدمَالتطابق.

َاَالنموذجَالمرجعيَلالستداللَالبيولوجي َمن َبعينةَمجموعة َللمقارنة َكأساس َتستعمل َلشخص َالبيولوجي َلالستدالل َقياسا َتحدد لبيانات
َ)بعينات(َاالستداللَالبيولوجيَالمقدمةَفيَوقتَالحق.

َتمثلَخاصيةَاستداللَبيولوجيَللشخصَالمسجلَمبياناتَخامَمميزةَوغيرَمتكررةََوَعينةَاالستداللَالبيولوجي حايدةَلغويا
سجلها حسبمَا فيَالقيَد اإلستداللَالبيولوجيَبصورةََاسمَه عينَة االستداللَالبيولوجيَ)مثلَتزويَد نظاَم

َالبصمةَاإلصبعيةَومشتقاتهاَالضروريةَألغراضَالتحقق(َ.
َنظامَتلقائيَقادرَعلىَماَيلي: نظامَاالستداللَالبيولوجي

 التقاطَعينةَاستداللَبيولوجيَمنَمستخدمَنهائيَلجوازَمقروءةَآليا؛ -1
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 االستداللَالبيولوجيَمنَعينةَاالستداللَالبيولوجيَهذه؛استخراجَبياناتَ -2
مقارنةَقيمَتلكَالبياناتَالمحددةَلالستداللَالبيولوجيَبتلكَالتيَيتضمنهاَواحدَأوَأكثرَ -3

 منَالنماذجَالمرجعية؛
تقريرَإلىَأيَمدىَتتطابقَالبيانات،َأيَتطبيقَإجراءاتَمقررةَللمطابقةَتخصَعلىَ -4

 سَمنَهويةَالشخصَالمسجلَبالقيد.َومنَوثيقته؛وجهَالتحديدَالتحققَبالَلب
 بيانَماَإذاَكانَقدَتمَأوَلمَيتمَتحقيقَتحديدَالهويةَأوَالتحققَمنها. -5

 بياناتَمستخرجةَومضغوطةَمأخوذةَمنَعينةَلالستداللَالبيولوجي.َنموذجَاالستداللَالبيولوجي

وسيلةَلتحديدَأوَتأكيدَهويةَحاملَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَعنَطريقَقياسَواعتمادَواحدةَأوَأكثرََالتحققَباالستداللَالبيولوجي
َ.حاملَالوثيقةمنَخاصي اتَ

 رقمَثنائي.َأصغرَوحدةَممكنةَمنَالمعلوماتَفيَترميزَرقمي. بت

وتستعملَأحَخطَأبيضَ–تصميمَبخطَأسودَ شكلَضفيرَة كتصميمَيتكونَمنَخطوطَدقيقةَتأخذَعادَة طارَلوثيقةَأمنية.َوتتحولَإيانَا
َصورةَسلبيةَأثناءَتقدمهاَعبرَالصفحةَإلىالزخرفةَمنَصورةَايجابيةَ

 سلسلةَأوَمجموعةَمنَالبتاتَتعملَعليهاَخوارزميةَللكتلة. كتلة

 انظرَشفرةَالكتلة. خوارزميةَالكتلة

 منَالبتات.خوارزمياتَتعملَعلىَنصَبسيطَفيَكتلَ)سالسلَأوَمجموعات(َ شفرةَالكتلة

 طريقةَالختبارَموثوقيةَمجموعةَمنَالبيانات. التأهيلَ

َوثيقةَُتستخدمَدليالَعلىَالهويةَعندَالتقدمَبطلبَللحصولَعلىَوثيقةَسفر.َوثيقةَمول ِّدة
 محاولةَكلَمفتاحَممكنَوالتحققَمماَإذاَكانَالنصَالبسيطَالناتجَعنهاَيعنيَشيئا. البحثَبالتجريبَالعشوائي

 سلسلةَمنَثمانيةَبتاتَتستعملَعادةََعلىَأنهاَوحدة. بايت

يكفيَحيزَالبياناتََوفيَحاالتَاستثنائيةَعندماَالَ.البياناتَكلمةَأوَعبارةَمطبوعةَلتعريفَخانةَالشرح
الستيعابَلغاتَرسميةَمتعددةَيمكنَاستعمالَأرقامَبدالَمنَالكلمةَأوَالعبارة.َويجبَشرحَمعنىَ

َموضعَآخرَمنَجوازَالسفرَالمقروءَآليا.َهذهَاألرقامَبنصَيوضعَفي
 طريقةَأخذَعينةَاستداللَبيولوجيَمنَحاملَالوثيقة. االلتقاط

َتستخدمَلحملَالمعلومات.ISO/IEC 7812َوISO/IEC 7811َوISO/IEC 7810َوسيلةَوفقاَللقواعدََبطاقة
أنَزوجَمفاتيحَالتشفيرَينتميَإلىَشخصَأوَأحدَمكوناتَاألجهزةَأوَالبرامجَيفيدَبَملفَإلكتروني شهادة

سلطةَوافقَتبتوقيعَالشهادة،ََو.َسلطةَترخيصبلَشهادةَمنَقَِّالَتصدركماَهوَمحددَفيَالشهادة.َ
قدَيتمَإبطالَالشهادةََوعلىَاالرتباطَبينَهويةَالشخصَأوَالمكونَوزوجَمفاتيحَالتشفير.ََالترخيص

 مدةَصالحيةَالشهادةَمحدودة.َوإذاَلمَتعدَتشهدَعلىَصحةَهذاَاالرتباط.َ

الواردةَضمنَقائمةََ.َوبالتالي،َتصبحَالوثائقَذاتَالصلةَ)الموق عة(قائمةَبالشهاداتَالتيَألغيت (CRL)قائمةَإلغاءَالشهاداتَ
 إلغاءَالشهاداتَغيرَموثوقة.

 موثوقَفيهاَتصدرَالشهاداتَالرقميةَللبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة.هيئةَ (CA)سلطةَالترخيصَ

َالتيَتتيحَالتنفيذَالمحددَإلجراءاتَالفحصَ)مثلَالبحثَعنَاألنماط(.َعناصرَالبرمجياتَخوارزميةَالفحص
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فيَضوءَاألشعةَتحتَ إجراءاتَالفحص  الحمراء(.إجراءَاالختبارَلخاصيةَمعينةَلميزةَمعينةَ)مثلَفحصَوجودَالصورَة

ظهورَألوانَالَبموادَكيميائية،َمثلََوكواشفَأمنيةَللحمايةَضدَمحاوالتَالعبثَباستخدامَالمحَكواشفَكيميائية
َ.كيميائيةَمعينةلألصلَعندماَتالمسَالوثيقةَموادََيمكنَإعادتها

َالجزءَاألماميَالمركزيَمنَالفكَالسفلي.َالذقن
بحسبَاللجنةD65ََالمضيءَالقياسيَ

َ(CIE)الدولي ةَلإلضاءةَ
دتهَاللجنةَالدوليةَلإلضاءةَ منََ(D)ينتميَإلىَالمجموعةََ(CIE)مضيءَقياسيَشائعَاالستخدامَحد 

مصادرَاإلضاءةَالتيَتهدفَإلىَإقامةَظروفَإضاءةَقياسيةَفيَالهواءَالطلقَفيَأنحاءَمختلفةَ
َمنَالعالم.

 مجموعةَمنَالقواعدَأوَالرموزَالمحددةَسلفا.َكتابةَسريةَتستندَإلىَمفتاحَأو الشفرة

َانظرَعالماتَالفهرسة.َعالماتَالتصنيف
َأحبارَتغيرَخاصيتهاَالبصريةَحسبَزاويةَالنظرَو/أوَنوعيةَمصدرَ)ضوئي(َحافز.َحبرَمتغيرَاللوَن

أنظرَالتعرفََعمليةَمقارنةَعينةَاالستداللَالبيولوجيَبنموذجَأوَبنماذجَمرجعيةَمخزنةَمسبقا.َالمقارنة
َعلىَالهويةَبالمقارنةَ"واحدَمقابلَعدة"َوالتحققَمنَالهويةَبالمقارنةَ"واحدَمقابلَواحد".

شريحةَشبهَموصلةَتخزنَبياناتَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَوتتعاملَمعَجهازَالقراءةَعنَطريقََالتالمسيةالمتكاملةَالدائرةَال
َ.ISO/IEC 14443الترددَالالسلكيَوفقاَللقاعدةَ

مشتركَألشكالَتبادلَالطارَاإل
 (CBEFF)َاالستدالالتَالبيولوجية

َشكلَملفَمشتركَيسهلَتبادلَبياناتَاالستداللَالبيولوجيَوتشغيلهاَالبيني.

َرقمَيخصصَلوثيقةَفيَوقتَصنعهاَألغراضَحفظَالسجالتَواألمن.َرقمَالمراقبة
َيتمَبأيَوسيلةَكانت.ن سخَأوَتصويرَغيرَمصرحَبهَلوثيقةَأمنيةَأصليةََالتزييف

،َيستخدمَلتعيينَسلطةISO 3166-1َرمزَمنَحرفينَأوَثالثةَأحرفَحسبماَهوَمحددَفيَالقاعدةََرمزَالبلد
َإصدارَوثيقةَأوَجنسيةَحاملَالوثيقة.

.َختارةالصورةَبالكاميراَالمَجهازَاستشعارَقطرمم(َإلى43.3ََسبةَقطرَكاميراَاإلطارَالكاملَ)نَعاملَاالقتصاص
نَتحديدَالعدسةَذاتَالبعدَالبؤريَالمناسبَلمجالَالرؤيةَالمكافئَلكاميراَاإلطارَالكاملَمنَيمكَو

َخاللَمراعاةَعاملَاالقتصاص.
َأعلىَالرأسَمعَتجاهلَالشعر.َقمةَالرأس

َعلمَتحويلَالمعلوماتَإلىَشكلَمشفرَغيرَمفهومَباستعمالَخوارزميةَومفتاح.َلمَالشفرةَعَِّ
 FIPS 46-3طريقةَلتشفيرَالبياناتَحددهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجياَفيَالمعيارََ(DES)معيارَتشفيرَالبياناتَ

َالبياناتََالسمةَالبيانية َضمن َعادة َذلك َويكون َالصورة، َبنية َأو َالوثيقة َبيانات َضمن َمرمزة َمعلومات إدخال
َسيماَالصورةَالشخصية.َالشخصية،َوال

َ.ضمنَبنيةَبياناتَمنطقيةَعةَمعاَ بياناتَالمترابطةَالمجمَ عناصرَالَسلسلةَمنَمجموعةَبيانات
صفحةَمنَجوازَالسفر،َيحبذَأنَتكونَالثانيةَأوَقبلَاألخيرة،َتتضمنَالبياناتَالشخصيةَلحاملَ صفحةَالبيانات

َالوثيقة.َانظرَ"البياناتَالشخصية".
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َ.نظامَللتواقيعةَبالخاصَإصدارَالتواقيعالرسالةَالتيَيتمَتقديمهاَكمدخالتَلخوارزميةََ(DTBS)َالبياناتَالمرادَتوقيعها

َعمليةَإعادةَملفَمشفرَإلىَحالتهَاألصليةَعنَطريقَاستعمالَمفتاح. فكَالتشفير
 المطابقة.قائمةَموقعةَمنَدولةَاإلصدارَتحددَوثائقَالسفرَو/أوَالمفاتيحَأوَالشهاداتَغيرَ قائمةَاالنحرافات

َقائمةَ الُموق عَعلىَقائمةَاالنحرافات َعلى َالموق عة َالهيئة َهذه َتكون َأن َعلى َاالنحرافات. َقائمة َعلى َرقميا َتوقع َالتي الهيئة
،َوذلكَالسلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهادات مصرحاَلهاَبالتوقيعَمنَطرف االنحرافات

 ىَقائمةَاالنحرافات.َبموجبَإصدارَشهادةَتفويضَلهيئةَالتوقيعَعل

سمةَأمنيةَتحتويَعلىَصورةَمجسمةَأوَصورةَمماثلةَداخلَنسيجها،َوتغيرَالصورةَمظهرهاَمعََالضوءَتتغيرَضوئياَتحر ِّفأداةَ
َتغيرَزاويةَالنظرَأوَاإلضاءة.

التصفيحَأوَالتغليفَالشفافَبأداةَ
َتحر ِّفَالضوءَتتغيرَضوئيا

تحر ِّفَالضوءَتتغيرَضوئياَإماَيغطيَمساحةَبأكملهاَتصفيحَأوَتغليفَشفافَيحتويَعلىَأداةَ
َوإماَيوضعَبحيثَيحميَالبياناتَالرئيسيةَفيَالوثيقة.

التوقيعَ )المشف ر(َالتوقيعَالرقمي ليس نتاجَعمليةَالتشفيرَالذيَيتيحَالتحققَبالوسائلَاإللكترونيةَمنَصحةَالمعلومات.َوهذَا
َوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا.التوقيعَالظاهرَبشكلَرقميَالذيَيضعهَحاملَ

.َوتوفرَهذهFIPS 186َخوارزميةَالتناسقيةَنشرهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجياَفيَالمعيارََ(DSA)خوارزميةَالتوقيعَالرقميَ
َالخوارزميةَوظيفةَالتوقيعَالرقميَفقط.

َاَ يحَكمدخالتَمعلمةَأمانَوتخرجَزوجزميةَتوليدَالمفاتمجموعةَمنَثالثَخوارزميات.َتأخذَخواَرَخط ةَالتواقيعَالرقميةَ)المشف رة(
مفتاحَخاص،ََتأخذَخوارزميةَالتوقيعَكمدخالتَوعام.َمفتاحَمنَالمفاتيحَيتكونَمنَمفتاحَخاصََو

،َاَ ،َورسالة،َوتوقيعاَ عامَاَ مفتاحَمدخالتتأخذَخوارزميةَالتحققَكَو.َاَ مشفَرَاَ ورسالة،َوتخرجَتوقيع
ََتخرجَو َتمَإعبارة َإذا المفتاحََبواسطةقيعَاالتَوَصدارالتوقيعَباستخدامَخوارزميةَإَصدار"صالح"

َ.إذاَكانَاألمرَخالفَذلكزوجَالمفاتيحَوالرسالةَكمدخالت،َو"غيرَصالح"َضمنَالخاصَ
َللتحققَمنَمحتوياتَالوثيقة.َومنَاألمثلةَعلىَذلكَالمعلوماتََوثيقةخاصيةَلَسمةَالوثيقةَ)الرقمية( يمكنَاستخدامها

سمةَالوثيقةََو.َالوثيقةأوَتاريخَاإلصدارَأوَصورةَمطبوعةَلحاملََحاملَالوثيقةاسمََالنصيةَمثل
َ.سمةَالوثيقةهيَالنسخةَالرقميةَلَالرقمية

َالصيغةَالمختصرةَللختمَالرقميَالمرئي.َالختمَالرقمي
َتأشيرةَإلكترونيةَيتمَإصدارهاَوالحفاظَعليهاَضمنَدولةَاإلصدار. إذنَالسفرَالرقمي

َانظر:َالستيغانوغرافيا.َالمائيةَالرقميةالدمغةَ
َمستودعاََ(PKD)الدليل/دليلَالمفاتيحَالعامةَ َالعامة َللمفاتيح َمعينة َأساسية َلبنية َدليل َيكون َما َوعادة َالمعلومات. َلتخزين مستودع

لشهاداتَتشفيرَالمفاتيحَالعامةَالصادرةَعنَسلطةَترخيصَتلكَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة،َ
الترخيصَإلىَجا إلغاَء وقوائَم الشهاداتَالمتبادلَة ويحفظَالدليلَأيضَا نبَمعلوماتَأخرىَعنَالزبائنَ.

َوقوائمَإلغاءَالسلطات.
َالتوقيعَالمكتوبَاألصليَأوَالنسخةَالمطبوعةَالرقميةَللتوقيعَاألصلي.َالتوقيعَالمعروضَ

الشخصية.َوتشكلَالوثائقَالُغفلَعادةَالمادةَالخامَالوثيقةَالُغفلَهيَوثيقةَسفرَالَتحويَالبياناتََالوثائقَالُغفل
َالتيَتنشأَمنهاَوثائقَالسفرَالشخصية.
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َالمثالَنموذجَالوثيقة َسبيل َ)على َالبصري َالمظهر َنفس َلها َوالتي َأمة، َوثائق َسلسلة َالوثيقة َنموذج ََيغطي

(D, P, 1, 2005)َ(وD, P, 2, 2007)َو(D, P, 3, 2010)َ ََو(. َلدى َيكون َأن َيمكن عدةََواحدةأم ة
 ,GBR(َو)GBR, P, 1, 2008صالحةَقيدَالتداولَفيَوقتَمعينَ)علىَسبيلَالمثالَ)َوثائقَنماذج

P, 2, 2010.)َ
َرقمَيحددَالوثيقةَبصورةَفريدة.َويوصىَبأنَيكونَرقمَالوثيقةَورقمَالمراقبةَهوَنفسَالرقم.َرقمَالوثيقةَ

وجيَوتشهدَبأنَالبياناتَالمخزنةَفيَالوثيقةَحقيقيةَبطريقةَتسمحَهيئةَتصدرَوثيقةَاستداللَبيولَالموق ِّعَعلىَالوثيقة
َبكشفَالتغييرَالتدليسي.

تصميمَيتكونَمنَرسمينَمتداخلينَمنَأشكالَغيرَمنتظمةَصغيرة،َيطبعَبلونينَأوَأكثرَويتطلبََالتصميمَالمزدوج
َطباعةَشديدةَاالتساقَبغرضَالحفاظَعلىَسالمةَالصورة.

َالتدخلَغيرَالمرخصَبهَالستخراجَوإبالغَالبيانات.َاختالسَالمعلومات
منطقةَثابتةَالمقاييسَمشتركةَبينَجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا،َوتوجدَفيهاَبياناتَمقروءةَآلياََجزءَالقراءةَالفعلية

َفيَالجزءَالمقروءَآلياَيمكنَقراءتهاَباستخدامَأجهزةَقراءةَالوثائق.
ذاكرةَالقراءةَفقطَالقابلةَللبرمجةَ

 (EEPROM)َكهربائيالَواإللغاء
َالبياناتَكهربائياَوإعادةَكتابتهاَإلغاءتكنولوجياَالذاكرةَغيرَالمتالشيةَحيثَيمكنَ

َالسفرَاإللكترونيَالمقروءةَآلياَجواز
(eMRP) 

،َتتضمنَبصورةDoc 9303َمتوافقةَمعَمواصفاتَالجزءَالرابعَمنَالوثيقة3ََوثيقةَسفرَمنَالحجمَ
قادرةَعلىَالتعرفَباالستداللَالبيولوجيَعلىَهويةَحاملَوثيقةََدائرةَمتكاملةَالتالمسيةإضافيةَ

َ.جوازَالسفرَاإللكترونيالسفر.َوتسمىَهذهَبوثيقةَ
َوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا

(eMROTD) 
الجزءَالسادسََوأمتوافقةَمعَمواصفاتَالجزءَالخامس2ََأوَالحجم1ََوثيقةَسفرَرسميةَمنَالحجمَ

َ َالوثيقة Doc 9303َمن َإضافية َبصورة َوتتضمن َالتالمسية، َمتكاملة َالتعرفََدائرة َعلى قادرة
َباالستداللَالبيولوجيَعلىَهويةَحاملَوثيقةَالسفر.

َوثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآليا
(eMRTD)َ

)جوازَسفرَأوَتأشيرةَأوَبطاقة(َمثبتَبهاََو قادرةَعلىََدائرةَمتكاملةَالتالمسيةثيقةَسفرَمقروءةَآلياَ 
طبقاَللمعاييرَالمنصوصَباالستداللَالبيولوجيَالمقروءةَآلياََالتعرفَعلىَهويةَحاملَوثيقةَالسفر

َ.ةَآلياوثائقَالسفرَالمقروءَ—Doc 9303َعليهاَفيَالجزءَالمعنيَمنَالوثيقةَ
َانظرَأيضاَالستيغانوغرافيا.َالرئيسية.َالمرئيةصورةَأوَمعلوماتَمرمزةَأوَمحجوبةَضمنَالصورةََالصورةَالمطمورة

إخفاءَمعلوماتَعنَطريقَاستخدامَمفتاحَلكيَالَيفهمهاَأيَشخصَغيرَمصرحَلهَباالطالعََالتشفير
َعليها.

َالبيولوجيَليقيدَاسمهَأوَليسمحَللنظامَبالتحققَمنَهويته.شخصَيتعاملَمعَنظامَاالستداللََالمستعملَالنهائي
َشخصَحصلَعلىَوثيقةَسفرَالكترونيةَمقروءةَآلياَمنَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار.َالمسجلَفيَالقيدَ

ََالقيد َبيولوجيَمن َاستدالل َعينات َجمع َنماذجََشخصعملية َوتخزين َبإعداد َالحق َوقت َفي والقيام
َلمراجعَاالستداللَالبيولوجيَتمثلَهويةَذلكَالشخص.

َاالسمَالشائعَلجوازَالسفرَاإللكترونيَالمقروءَآليا.َانظرَ"جوازَالسفرَاإللكترونيَالمقروءَآليا". (ePassport)َاإللكترونيجوازَالسفرَ
منَسرعةَغالقَالكاميراَوالرقمَالبؤري،َبحيثَيكونَلجميعَالتركيباتَالتيََاَ يمثلَمزيجالرقمَالذيَ (EV)الضوئيََريضقيمةَالتع

 .(EV)َتنتجَنفسَالتعريضَالضوئيَقيمةَالتعريضَالضوئيَنفسها
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َ

عمليةَتحويلَعينةَاستداللَبيولوجيَمسجلةَإلىَبياناتَاستداللَبيولوجيَلكيَيمكنَمقارنتهاَ استخالص
َبنموذجَمرجعي.

َالخارجيةَللعين.الزاويةَمركزَالخطَالذيَيربطَبينَالزاويةَالداخليةََوَمركزَالعين
َ

َالقاعدةَالقياسيةَكماَهوَمحددَفي12.2َو12.1ََمراكزَالعيونَهيَالنقاطَالمميزةََ—1َمالحظةَ
ISO/IEC 14496.- 2.َ

َ
القياسيةَالخارجيةَللعينَبواسطةالزاويةَيتمَتحديدَالزاويةَالداخليةََوَ—2َمالحظةَ  ISO/IECَالقاعدَة

َالنقطتان14496-2 َوهما َو3.8َو3.12ََالمميزتانَ. َاليمنى، 3.7ََو3.11َللعين
َللعينَاليسرى.

ََالمسافةَبينَالعينَوالفم َالوجه َمركز َبين Mََالمسافة َالمميزة َ)النقطة َالفم َمنتصف َالقياسيةَمن2.3َونقطة َالقاعدة
ISO/IEC 14496-2).َ

َن.نيالمنتصفَللخطَالذيَيربطَبينَمركزيَالعينقطةََمركزَالوجه
شخصَفيَالقيد. فشلَالحصول االستداللَالبيولوجيَفيَالحصولَعلىَاالستداللَالبيولوجيَإلدراجَاسَم َفشلَنظاَم

َفشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَتسجيلَاسمَالشخصَفيَالقيد. فشلَالتسجيلَفيَالقيد
ستداللَالبيولوجيَبطريقةَخاطئةَعلىَهويةَالشخصَأوَأنَيخطئَفيَإثباتَهوَأنَيتعرفَنظامَاال القبولَالكاذب

َهويةَالمحتالَمنَواقعَهويتهَالمزعومة.
رقمَاحتماليَلمدىَخطأَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَماَأوَعجزهَعنَ (FAR)معدلَالقبولَالكاذبَ

المعادلةَالتالية:َمعدلَالقبولَالكاذبَ=َعددَرفضَأيَشخصَمحتال.َويقدرَمعدلَالقبولَالكاذبَب
،َأوَبالمعادلةَالتالية:َمعدلَ(FAR=NFA/NIIA)مراتَالقبولَالكاذب/عددَمحاوالتَكشفَاالحتيالَ

َ َاالحتيال َمن َالتحقق َمحاوالت َمرات َالكاذب/عدد َالقبول َمرات َعدد =َ َالكاذب   القبول
(FAR=NFA/NIVA)َ

الهويةَإذاَكانتََمعدلَالقبولَالكاذب"؛َيستخدمَلتجنبَااللتباسَفيَتطبيقاتَرفضَمدعيبديلَلـ"َ معدلَالمطابقةَالكاذبة
َاستداللهم َالقيد.ََبيانات َفي َاالستداللَالبيولوجيَلشخصَاسمهَمسجل َبيانات َتطابق َالبيولوجي

وفيَهذهَالتطبيقاتَينعكسَمفهومَالقبولَمعَمفهومَالرفض،َبماَيعكسَأيضاَمعنىَ"القبولَالكاذب"َ
َومعنىَ"الرفضَالكاذب".

بديلَلـ"َمعدلَالرفضَالكاذب"؛َيستخدمَلتجنبَااللتباسَفيَتطبيقاتَرفضَمدعيَالهويةَإذاَكانتَ معدلَعدمَالمطابقةَالكاذبة
َاستدالله َالقيد.ََمبيانات َفي َاالستداللَالبيولوجيَلشخصَاسمهَمسجل َبيانات َتطابق َالبيولوجي

ولَمعَمفهومَالرفض،َبماَيعكسَأيضاَمعنىَ"القبولَالكاذب"َوفيَهذهَالتطبيقاتَينعكسَمفهومَالقب
َومعنىَ"الرفضَالكاذب".

عندماَيفشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيدَأوَ الرفضَالكاذبَ
َيفشلَفيَالتحققَمنَالهويةَالمدعىَبهاَالمشروعةَلشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيد.

رقمَاحتماليَلمدىَفشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَاسمهَمسجلَفيَ (FRR)كاذبَمعدلَالرفضَال
َمعدلَ َويقدر َالقيد. َمسجلَفي َاسمه َلشخص َالمشروعة َبها َالمدعى َأوَالتحققَمنَالهوية القيد
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اوالتََالكاذب/َعددَمحَالرفضالرفضَالكاذبَبالمعادلةَالتالية:َمعدلَالرفضَالكاذبَ=َعددَمراتَ

،َأوَبالمعادلةَالتالية:َمعدلَالرفضَالكاذبَ(FRR=NFR/NEIA)إثباتَهويةَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَ
.َويفترضَ(FRR =NFR/NEVA=َعددَمراتَالرفضَالكاذب/عددَمحاوالتَالتحققَمنَاإلحتيالَ

تحققَفيَهذاَالتقديرَأنَيكونَعددَمحاوالتَإثباتَهويةَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَ/َعددَمحاوالتَال
منَالهويةَممثالَلجميعَالمسجلينَفيَالقيد.َويستثنىَعادةَمنَمعدلَالرفضَالكاذبَأخطاءَ"الفشلَ

 فيَاالطالع".َ

َمناسبَإلثباتَاألصالةَ)مثلَصورةَماصةَلألشعةَتحتَالحمراء(.َوثيقةعنصرَمنَال سمةال
َأثناءَالتصنيع.َركازةَفيفيَالتطمرَجزيئاتَصغيرةَتشبهَالخيطانََاأللياف

َمجالَمحددَلعنصرَواحدَمنَالبياناتَضمنَالجزء.َالخانة
َحاملَالوثيقة.لبنيةَالسطحيةَلطرفَإصبعَ)ألطرافَأصابع(َتمثيلَبصريَواحدَ)أوَأكثر(َلَبصمةَاإلصبعَ)بصماتَاألصابع(

َلضوءَبطولَموجةَمعينةَ)األشعةَفوقَالبنفسجيةَعادة(.َامادةَتشعَعندَتعرضهعلىَحبرَيحتويََالحبرَالمستشعَ)الفلوري(
َالتغييرَالتدليسيَفيَأيَجزءَمنَوثيقةَأصلية.َالتزوير

يشملَتغييرَوثيقةَحقيقيةَفيَمحاولةَإلتاحةَاستخدامهاَللسفرَمنَقبلَشخصَغيرَمصرحَلهَبذلكََالتغييرَالتدليسي
خصيةَلحاملَالوثيقةَالحقيقي،َوخاصةَأوَللذهابَإلىَمقصدَغيرَمصرحَبه.َوتشكلَالتفاصيلَالش

َ،َالهدفَالرئيسيَلمثلَهذاَالتغيير.الشخصيةالصورةَ
تصميمَمطبوعَعلىَجانبيَصفحةَداخليةَمنَالوثيقةَيشكلَصورةَمتداخلةَعندَالنظرَإليهَبعدََالطباعةَ)الشفافة(َعلىَوجهيَالصفحة

َتعريضهَلضوءَنف اذ.
فيَالوثيقَة صورةَالوجهَالكامل للمواصفاتَالمحددَة ُتنتجَوفقَا آليَا السفرَالمقروءَة لحاملَوثيقَة شخصيَة َ.Doc 9303صورَة

الكاملََالتأشيرةَالمقروءةَآلياَبالحجم
 (MRV-A)َ(A)الشكلَ

،Doc 9303َمنَالوثيقةََالسابعتأشيرةَمقروءةَآلياَتتوافقَمعَمواصفاتَالمقاييسَالواردةَفيَالجزءَ
َجواز.التماماَصفحةَالتأشيرةَفيََيمألَبمقاسوتكونَ

َيجوزَ المعرض َنماذجَاالستداللَالبيولوجيَلألشخاصَالذينَسبقَإدراجَأسمائهمَفيَالقيد، َبيانات قاعدة
َالبحثَفيهاَللعثورَعلىَوسيلةَتحقق.

َأنظرَالصورةَالظلية.َالشبحيةالصورةَ
التلقائية(َفيَدولَمختلفةَمنَجميعَأنحاءَالعالمَعلىَالحصولَعلىَقدرةَنظمَالمعاينةَ)اليدويةَأوَ التشغيلَالبينيَالعالمي

البياناتَوتبادلها،َوعلىَمعالجةَالبياناتَالتيَتتلقاهاَمنَنظمَالدولَاألخرى،َوعلىَاستخدامَتلكَ
َرئيسياَ َالتشغيلَالبينيَالعالميَهدفا البياناتَفيَعملياتَالمعاينةَفيَكلَدولةَعلىَحدة.َويعد

ةَلوضعَالبياناتَسواءَالمقروءةَبالعينَأوَالمقروءةَآلياَفيَجميعَوثائقَالسفرَللمواصفاتَالموحد
َاإللكترونيةَالمقروءةَآليا.

سمةَاالستداللَالبيولوجيَالقابلةَ
َللتشغيلَالبينيَالعالمي

َ.Doc 9303لوثيقةَتشيرَإلىَصورةَالوجهَعلىَالنحوَالمبينَفيَالجزءَالتاسعَمنَا

إعادةَب،َوتشكلَصورةَفريدةَالَيمكنََونتجَعادةَباستخدامَالحاسخطوطَدقيقةَمستمرة،َتَُزخرفةَمنََتصميمَالضفيرة
تَفيَإنتاجَاستخدمستخدامَاألجهزةَوبرامجَالحاسوبَوالمعاييرَالتيَباإالَبصورةَصحيحةَإنتاجهاَ

َ.التصميمَاألصلي
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تةَالطولَمنَاألرقامَتعرفَباسمَصيغةَرياضيةَتحولَرسالةَأياَكانَطولهاَإلىَسلسلةَفريدةَوثاب البصمةَالرقمية

"موجزَالرسالة"َوتمثلَالرسالةَاألصلية.َوالبصمةَالرقميةَهيَدالةَذاتَاتجاهَواحد،َأيَأنهَيمكنَ
نفسَموجزَالرسالةَ لنَينتجَعنهَا عكسَالعمليةَلتحديدَالرسالةَاألصلية.َودالةَالبصمةَالرقميةَأيضَا

َمنَمدخلينَمختلفين.
َالضغط.صفحةَالبياناتَالشخصيةَفيَدفترَجوازَالسفرَباستخدامَالحرارةََوتصفيحَشفافَملتحمَبَرارياالتصفيحَالشفافَالمختومَح

َيقدمَعينةَاستداللَبيولوجيَللتحققَأوَالتعرفَعلىَ حاملَالوثيقة َآليا، شخصَفيَحوزتهَوثيقةَسفرَمقروءة
لَالبيولوجيَليقيدَهويتهَبينماَهوَيدعيَبهويةَمشروعةَأوَكاذبة.َشخصَيتعاملَمعَنظامَاالستدال

َاسمهَأوَللتحققَمنَهويته.
َالبياناتَالمركزي دليلَالمفاتيحَالعامةَلإليكاو الرئيسيةَوالقوائمََعيَالوثائقمستودعَلتخزينَشهاداتَموقَ ةَالتيَُتستخدمَكقاعدة

َالمعني َالوطنية َللسلطات َوشهادات َالشهادات َعلى َبالتوقيع َالوطنيةَة َالسلطة َعن الربطَالصادرة
إلغاءَالشهاداتَالصادرةَعنَالمشاركين،َباإلضافةَإلىَنظامََوقوائمَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهادات

فيَمختلفَأنحاءَالعالمَ، اإليكاوَبصيانتهوالتيَلتوزيعهَا عنَالمشاركينَلتسهيلَالمصادقةََاتقوَم نيابةَ 
َ.علىَالبياناتَالواردةَفيَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ 

َلعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبجميعَالنماذجَالمرجعيةَلالستداللَ التعرفَعلىَالهويةَ عمليةَمقارنةَ"واحدَإلىَعدة"
البيولوجيَالموجودةَبالملفَلتقريرَماَإذاَكانتَمطابِّقةَأليَمنَالنماذج،َوإذاَكانتَمطابقة،َتقريرَ

َبقَنموذجه.َقارنَباصطالحَ"التحقق".هويةَحاملَوثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَالذيَطَو
َبطاقةَتستخدمَكوثيقةَلتحديدَالهوية.َبطاقةَتحديدَالهوية

شخصَوالصفاتَالمرتبطةَ المعر ف هويَة البيولوجيَلتسميَة االستدالَل كمفتاحَفيَنظاَم تستخدَم بياناتَفريدَة سلسلَة
َ.بها.َوقدَيكونَرقمَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَمثاالَللمعر ف

المجموعةَاإلجماليةَمنَالمالمحَوالبياناتَوالصفاتَالشخصيةَوالبدنيةَالمتميزةَالتيَتتيحَبصورةَ يةالهَو
عندَتسجيلَ قاطعةَتحديدَشخصَمنَبينَآخرين.َوفيَنظامَاالستداللَالبيولوجي،َتثبتَالهويةَعادَة

َ َالميالد َشهادة َمثل َالمولدة" َ"الوثائق َيسمى َما َاستخدام َطريق َعن َالنظام َفي وشهادةَالشخص
َالجنسية.َ

وثيقةَتستخدمَلتحديدَهويةَحاملهاَوجهةَإصدارها،َويجوزَأنَتتضمنَبياناتَمطلوبةَكمدخالتََوثيقةَالهوية
َالستخدامَالوثيقةَالمقصود.

تمثيلَالستداللَبيولوجيَحسبماَتلتقطَعادةَعنَطريقَجهازَفيديوَأوَآلةَتصويرَأوَجهازَمسحَ الصورة
َرقميةَألغراضَاالستداللَالبيولوجي.إلكتروني.َويخزنَفيَصورةَ

َلوَكانََالمحتال َأوَشخصَيغيرَشكلهَليبدوَكما هوَشخصَيلتمسَالحصولَعلىَوثيقةَبهويةَكاذبة،
َشخصاَآخرَليستعملَوثيقةَسفرَذلكَالشخصَاآلخر.

َمنَأعلىَالصف عالماتَالفهرسة َالعالماتَعلىَالطرفَالخارجيَلكلَصفحةَبترتيبَمتسلسلَيبدأ حةَتطبعَهذه
دواليك.َوتوضعَعالمةَالتسجيلَالخاصةَبالصفحةَاألخيرةَ األولىَإلىَأدنىَالصفحةَالالحقة،َوهكذَا
فيَأسفلها.َوطريقةَالطباعةَهذهَتؤديَإلىَظهورَشريطَمتواصلَعلىَحافةَجوازَالسفر.َوكلَ
َصفحةَتنزعَستسجلَعلىَأنهاَثغرة.َوهذاَالشريطَعندماَيطبعَبلونَفوقَبنفسجيَلنَيظهرَللعين

 إالَتحتَضوءَفوقَبنفسجي.َوتسمىَهذهَالعالماتَأيضاَعالماتَالتصنيف.
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الحبرَغيرَالمرئيَباألشعةَتحتَ

َالحمراء
َ َعند َمرئية َصورة َيشكل ََإضاءتهحبر َكشفه َيمكن َالطيفَوال عندَبضوءَفيَالجزءَالمرئيَمن

َفيَمنطقةَاألشعةَتحتَالحمراء.إضاءتهَ
 قابلَللرؤيةَفيَالطيفَالضوئيَتحتَاألحمر.َحبرَالحبرَالمقروءَباألشعةَتحتَالحمراء

 تحضير
َ)البطاقةَالذكية(

عمليةَملءَذاكرةَمستديمةَ)ذاكرةَقراءةَفقطَقابلةَللبرمجةَوالمسحَكهربائياَالخَ...(َببياناتَمشتركةَ
بينَعددَكبيرَمنَالبطاقاتَمعَالقيامَأيضاَبإدراجَمقدارَأدنىَمنَالبنودَالفريدةَبالنسبةَللبطاقةَ

َالرقمَالمتسلسلَلبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَومفاتيحَإضافةَالمعلوماتَالشخصية(.َ)مثل
فعلَتقومَبهَدولةَأوَمنظمةَلفحصَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَمقدمةَإليهاَمنَقبلَمسافرَ)حاملَوثيقةَ المعاينةَ

َالسفرَالمقروءةَآليا(َوالتحققَمنَصحتها.
السفرَالمقروءةَآلياَمنَقبلَأيَكيانَعامَأوَخاصَيحتاجَإلىَاعتمادََنظامَيستخدمَلمعاينةَوثائق نظامَالمعاينةَ

َالوثيقةَللتحققَمنَالهوية،َمثالَسلطاتَمراقبةَالحدودَ َآليا،َواستخدامَهذه وثيقةَالسفرَالمقروءة
َوشركاتَالطيرانَوغيرهاَمنَمشغليَالنقلَوالمؤسساتَالمالية.

ضغطَطباعةَعالَوأحبارَخاصةََوستعملَفيهاَتالوثائقَاألمنيةََومَفيَإنتاجَةَتستخدَ يطباععمليةََالنقشَالغائر
َلعملَصورةَنافرةَيمكنَاإلحساسَبهاَباللمسَعلىَسطحَالوثيقة.

َشريحةَالكترونيةَمصممةَلمعالجةَالبياناتَو/أوَأداءَوظائفَالذاكرة.َالدائرةَالمتكاملة
َواحدةَأوَأكثر.َبطاقةَُأدخلتَفيهاَدائرةَمتكاملة بطاقةَدائرةَ)دوائر(َمتكاملة

َرَعماَأنشأتهَدولةَأوَمنظمةَاإلصدار.القدرةَعلىَتأكيدَأنَبنيةَالبياناتَالمنطقيةَومكوناتهاَلمَُتغيَ َالسالمة
َ.طولَالخطَالذيَيربطَبينَمركزَالعينَاليمنىَواليسرَىَالمسافةَبينَالعينين

َتعريفَفنيَموحدَللتوصيلَبينَمكونينَاثنين. الوصلةَ
لَبهاَبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَكهربائياَأثناءَالتشغيل. التوصيلجهازَ َأيَوحدةَطرفيةَأوَجهازَأوَآلةَاتصالَتوص 

َقدرةَعدةَنظمَمستقلةَأوَمكوناتَنظمَفرعيةَعلىَالعملَمعا.َالتشغيلَالبيني
َانظرَالطباعةَبألوانَالطيف.َالطباعةَالقزحية

َالسفرَالمقروءةَآليا .المؤسسةَالتيَتصدرَوثائقََجهةَاإلصدار
توسيعَالسعةَاالختياريةَمنَقبلَدولةَأوَمنظمةََكتلةَبياناتَجهةَاإلصدار سلسلةَمنَمجموعاتَالبياناتَتكتبَعلىَتكنولوجيَا

َاإلصدار.
 السلطةَالمعتمدةَالتيَتصدرَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَلمنَيحقَلهَحملها. سلطةَاإلصدار

َدرَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا.البلدَالذيَيصَدولةَاإلصدار
َصدارَوثيقةَسفرَرسميةَ)مثلَمنظمةَاألممَالمتحدةَالمصدرةَلجوازَالمرور(.إمنظمةَمفوضةَبَصدارمنظمةَاإل

JPEGََوJPEG2000 َبصفةَخاصةَفيَتخزينَصورَالوجه.َانلضغطَبياناتَالصور،َتستخدمَتانقياسيَطريقتان
َالدوراتَالزمنيةَفيَأيديَذويَالدراية.عمليةَوضعَمفاتيحَ تبادلَالمفاتيحَ

َالعمليةَالتيَيتمَبهاَتوفيرَمفاتيحَالتشفيرَالستخدامهاَبينَاألطرافَالمتصلةَالمرخصَلهاَبذلك. إدارةَالمفاتيح
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َيستخدمَلتشفيرَوتوقيعَالمعلوماتَالرقمية.َ–أحدهماَعامَواآلخرَخاصََ–زوجَمنَالمفاتيحَالرقميةَ زوجَالمفاتيح

يحبذَالتوصيةََعالمةَذاتيةَااللتصاقَتستعملَبوصفهاَصفحةَالبياناتَفيَجوازَالسفر.َوعادةَالَالملصوقةالبطاقةَ
 باستعمالهاَوخصوصاَعلىَالوثائقَالساريةَألجلَطويل.

 وثيقةَتشبهَجوازَالسفرَعموماَوتصدرهاَهيئةَفوقَوطنيةَ)مثلَاألممَالمتحدة(.َجوازَالمرور

مصممَةَالتصفيحَ يمكنَأنَتتمتعَبسماتَأمنيَة شفافَة وثيقَفوقَالبياناتَالشخصيةَتلتحَمبحيثَمادَة علىَنحَو
َأوَصفحاتَأخرىَمنَالوثيقة.

َ"حرق"َبياناتَشخصيةَداخلَالركازةَباستخدامَالليزر.عمليةَيتمَعنَطريقهاََالنقشَبالليزر
َ.وَصورَبتثقيبَالركازةَبالليزرإعدادَأرقامَأوَحروفَأعمليةَيتمَعنَطريقهاََالتثقيبَبالليزر

نتجَترةَتتكونَمنَهياكلَخطيةَتختلفَفيَاالتجاهَوالصورةَالجانبيةََوفانصورةَمخفيةَداخلَصورةََالصورةَالمستترة
َ.بالنقشَالغائرَعنهاَصورةَمخفيةَتظهرَفيَزواياَرؤيةَمحددةَمسبقا

َأوَيستخدمَكوسيلةَللتحقق.سمةَأمنيةَيدمجَفيهاَهيكلَعدسةَفيَسطحَالوثيقةََالسمةَالعدسية
سريعَللمعاينةَبسرعةَعندَنقطةَالمرورَ)التحققَالبصريَالسهلَأوَالتحققَمنَسماتَالوثيقةَفحصَ المعاينةَمنَالمستوىَاألول

َباللمس(.
 فحصَيؤديهَمفتشونَمدربونَويستخدمونَفيهَمعداتَبسيطة. المعاينةَمنَالمستوىَالثاني

 عاينةَيؤديهاَاختصاصيَقضائي.م المعاينةَمنَالمستوىَالثالث

عمليةَالتقاطَعينةَاستداللَبيولوجيَعنَطريقَالتعاملَبينَحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَونظامََااللتقاطَالمباشر
َاالستداللَالبيولوجي.

ََ)رقاقة(َمقفلة َقفل َيجب َالتخصيص، َالرقاقةبعد َأوامرَالتخصيص،ََو. َتنفيذ َيعدَمنَالممكن َلم َيعنيَأنه هذا
إالَبعدََرقاقةالَيمكنَكتابةَالبياناتَعلىَالَو.َرقاقةيعدَباإلمكانَكتابةَبياناتَالتخصيصَعلىَالَولم

ةالتنفيذَالناجحَآلليةَ َالمقفلة.َرقاقةالَيمكنَ"إلغاءَقفل"َالَو.َ(TA)َالتحققَمنَالصح 
فيَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَلوثيقةَتصفَبنيةَالبياناتَالمنطقيةَكيفيةَتخزينَوتشكيلَالبياناتََبنيةَالبياناتَالمنطقية

َ.السفرَالمقروءةَآلياَ 
علىَالتحققَمنَصحةَالوثيقةَفيماَيتعلقَبالبياناتَو/أوَاألمن.َيةةَآلعدسامبَالوثيقةالتحققَمنَ َعمليةَتستخدمَفيهاَوسيلةَللمساعدَة

فيَشكلَبطاقةَمقاربوثيقةَوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا ومتوافقة2َTD2ََأوَالحجم1َTD1ََةَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمَ،َتكونَعادَة
السادسَ لعبورَالحدودََ،Doc 9303منَالوثيقةَمعَمواصفاتَالجزءَالخامسَوالجزَء ويجوزَاستخدامهَا

َ.عنَطريقَاالتفاقَبينَالدولَالمعنيةَالدولية
وهوَينتجَعادةََ.Doc 9303منَالوثيقةَالرابعَلمواصفاتَالواردةَفيَالجزءَمعَاوافقَسفرَيتجوازََالجوازَالمقروءَآليا

.َفيهَصفحاتَتبينَمعلوماتَهويةَحاملَالجوازَواسمَدولة3َTD3َعلىَشكلَدفترَمنَالحجمَ
َوتوضعَ َالموافقات. َمن َوغيرها َللتأشيرات َمخصصة َوصفحات َاإلصدار، َهيئة َأو اإلصدار

ءَآلياَويتسعَكلَسطرَمنهماَالمعلوماتَالمقروءةَآلياَعلىَسطرينَمحررينَببنطَالطباعةَالمقرَو
َحرفا.44َلعددَ
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فيَالوثيقةََوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا دولةَأوَمنظمةَويستعملهاDoc 9303َوثيقةَرسميةَتتوافقَمعَالمواصفاتَالواردَة تصدرهَا ،َ

(َوتشتملَعلىَالمقروءةَآلياَالرسميةَسفروالتأشيرةَووثيقةَالَالسفرَصاحبهاَللسفرَالدوليَ)مثلَجواز
َاتَإلزاميةَبصريةَ)مقروءةَبالعين(َوموجزَبياناتَإلزاميةَمنفصل،َبصيغةَيمكنَقراءتهاَآليا.بيان

فيَالجزءََالتأشيرةَالمقروءةَآليا تتوافقَمعَالمواصفاتَالواردَة وتثبَ Doc 9303منَالوثيقةََالسابعتأشيرَة المقروءةََ. تَالتأشيرَة
َ.السفرَصفحةَتأشيراتَفيَجوازعلىَآلياَعادةَ

واختياريةَصيغتَبحيثَإلزاميةَمنطقةَثابتةَالمقاييسَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا،َوتضمَمعلوماتََالمقروءَآلياَالجزء
َالتعرفَالضوئيَعلىَالحروف.َتقرأَآلياَباستخدامَأساليب

سمةَاالستداللَالبيولوجيَالتيَ
َمنهاَآلياَتحققي

الحدقة(َأوَبصمةَاإلصبعَأوَمخططََ)مثلَخواصَالوجهَةالشخصيالهويةَفريدةَلتعريفََبدنيةسمةَ
َ.اإللكترونيةَالمقروءةَآلياوثيقةَالسفرََرقاقةتخزنَفيَ

َالصورةَحيثَتختلفَدرجةَالتكبيرَباختالفَالمسافةَمنَالكاميراَوعمقَالوجه.َفيَعيوبَتشوهَالتكبير
َأصلَسلسلةَاشتقاقَالمفاتيح. مفتاحَرئيسي
السلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَالقائمةَالرئيسيةَهيَقائمةَموق عةَرقميا َبشهاداتََقائمةَرئيسية

َ(.Doc 9303-12دولةَالقبولَالتيَأصدرتَالقائمةَالرئيسيةَ)انظرَالوثيقةَ"الموثوقَبها"َمنَطرفَ
السلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهادات.ََهيئةَتوقعَرقمياَعلىَالقائمةَالرئيسيةَلشهاداتَالموق عَعلىَالقائمةَالرئيسية

وتصرحَالسلطةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَللموق عَعلىَالقائمةَالرئيسيةَبأنَيؤديَهذهَالوظيفةَ
َمنَخاللَتزويدهَبشهادةَالموق ِّعَعلىَالقائمةَالرئيسية.

سبقاَوإعطاءَعالمةَلمستوىَالتشابه.َويستندَعمليةَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَبنموذجَمخزنَمَيطابق/المطابقة
َقرارَالقبولَأوَالرفضَإلىَماَإذاَكانتَهذهَالعالمةَتزيدَعلىَالعتبةَالمقررة.

أصغرَمجموعةَذاتَمعنىَمنَالمعلوماتَمرسلةَمنَمرسلَإلىَمستلم.َوقدَتشتملَهذهَالمعلوماتََرسالة
َالمتصلةَبمعامالتَالبطاقات.علىَواحدةَأوَأكثرَمنَمعامالتَالبطاقاتَأوَالمعلوماتَ

رمزَالتحققَمنَصحةَالرسالةَهوَموجزَرسالةَمرفقَبالرسالةَنفسها.َوالَيمكنَحسابَرمزَالتحققََرمزَالتحققَمنَصحةَالرسالة
منَصحةَالرسالةَأوَالتحققَمنهَماَلمَُيعرفَسرَما.َويرفقهَالمرسلَويتحققَمنهَالمستلمَالذيَ

َيستطيعَالكشفَعنَتزييفَالرسالة.
َمظهرَيشبهَالمعدن.َوحبرَذَالحبرَالمعدني

فيَظروفَمحددة،َإليهماَزوجَمنَاألحبارَيتمَتركيبهماَبحيثَيظهرَأنَلهماَاللونَذاتهَعندَالنظرََاكبةَراألحبارَالمت
َ.طولَموجيَمختلف،َولكنهماَغيرَمتطابقينَتحتَعادةَبضوءَالنهارإضاءتهماَعندَ

َنقاطَبيكا.0,7َممَ/0,25َمطبوعَأوَرموزَمطبوعةَأصغرَمنَنصََالطباعةَبحروفَصغيرةَللغاية
َمتموجحرفي ةَقطعةََنمطَالتموجَفيَالنسيج َأوََاَ ناتجَاَ تشبهَنمط ا َيحتويَعلىَتفاصيلَمتكررةَشيءعنَتصويرَمشهد

 .الكاميراَجهازَاستشعار)مثلَالخطوطَوالنقاطَوماَإلىَذلك(َتتجاوزَدقةَ

لتشكيلَوجهََاَ معَاأوَمزجهَشخصينَأوَأكثرَوجوه/تحويلَوجهيتقنيةَمعالجةَالصورَحيثَيتمََتحويلَصورةَإلىَأخرىَتدريجياَ 
َواحدَفيَصورةَفوتوغرافية.

؛َينمسافةَبينَالعينمنَال٪30َطولَجانبَنمطَالقياس:َمناطقَقياسَالكثافةَلهاَشكلَمربعَوحجمَ (MP)نمطَالقياسَ
َوالجبينَوالذقن.يتمَاستخدامهاَلقياسَشدةَاإلضاءةَعلىَالخدينَ
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يَجوازَالسفرَفصفحةَالبياناتَ

َالمقروءَآليا
لعينَللبياناتَالمقروءةَباصفحةَثابتةَاألبعادَداخلَالجوازَالمقروءَآلياَتحتويَعلىَعرضَقياسيَ

َوالمقروءةَآليا.
َاستخدامَأكثرَمنَاستداللَبيولوجيَواحد. االستداللَالبيولوجيَالمتعدد

َ(ROM)ذاكرةَشبهَموصالتَتحتفظَبمحتواهاَعندَقطعَالتيارَالكهربائيَ)مثلَذاكرةَالقراءةَفقطَ ذاكرةَغيرَمتالشيةَ
َ(.(EEPROM)وذاكرةَالقراءةَفقطَالقابلةَللبرمجةَوالمسحَكهربائياَ

خليطَمنَالتعرفَعلىَواحدَمقابلَعدةَوالتحققَمنَواحدَمقابلَواحد.َوتنطويَعمليةَالواحدَمقابلََواحدَمقابلَقلة
عادةَعلىَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبعددَصغيرَمنَالنماذجَالمرجعيةَلالستداللَقلةَ

البيولوجيَالموجودةَفيَالملف.َوُيلجأَإليهاَعادةَعندَالمطابقةَبالمقارنةَبـ"َقائمةَمراقبة"َألشخاصَ
لَفيَهوياتهمَأوَفيماَإذاَكانواَمنَالمجرمينَأوَاإلرهابيينَال َمعروفين،َالخ.َمسوغينَلتحقيقَمفص 

َمرادفَالصطالحَ"تحديدَالهوية". واحدَمقابلَعدة
َمرادفَالصطالحَ"التحقق". واحدَمقابلَواحد

َبرنامجَيديرَبرامجَالتطبيقَالمختلفةَالتيَيستخدمهاَالحاسوب. نظامَالتشغيل
َالرؤيةَأوَظروفَالتحقق.َسمةَأمنيةَُتظهرَألواناَمختلفةَأوَمظهرَصورةَاعتماداَعلىَزاويةَالجهازَالمتغيرَضوئيا
وفيماََ.اإلضاءةزاويةَالرؤيةَأوََحسبصورةَأوَسمةَيتغيرَمظهرهاَمنَحيثَاللونَو/أوَالتصميمََالسمةَالمتغيرةَضوئيا

تغيرَهيكلَيليَبعضَاألمثلة:َالسماتَالتيَتحتويَهياكلَانكساريةَشديدةَالدقةَ)وسيلةَتصويرَ
َ َوالصور َالضوئي(، َالحيود َحسب َذيَالصورة َالحبر َ)مثل َاللون َمتغيرة َواألحبار المجسمة،

 الخصائصَالضوئيةَالمتغيرة(،َوالموادَاألخرىَالحيوديةَأوَالعاكسة.

 االتصاالتَالتيَتحدثَخارجَوسيلةَأوَقناةَاالتصالَالمقررةَمسبقا.َخارجَالنطاق

َمنَتصفيحها.غشاءَمتناهيَالرقةَأوَقشرةَواقيةَيمكنَإضافتهاَإلىَسطحَوثيقةَبدالََالتغليف
َإرفاقَبتاتَإضافيةَإلىَأيَمنَجانبيَسلسلةَبياناتَحتىَطولَمحددَمسبقا. الحشو

اإلزاحةَأوَاالختالفَفيَالموضعَالظاهريَلجسمَُينظرَإليهَعلىَطولَخطيَرؤيةَمختلفين،َويقاسََاختالفَالوضعَالزاوَي
 بزاويةَأوَنصفَزاويةَالميلَبينَهذينَالخطين.

َنَينفذَعميقاَفيَركازةَالوثيقة.حبرَيحتويَعلىَمكونَملوَ َحبرَالترقيمَالنفاذ
رمزَأمنيَرقميَيستعملَكآليةَللتحققَالمحليَ"واحدَمقابلَواحد"َلغرضَالتأكدَمماَإذاَكانَحاملَ (PIN)رقمَالهويةَالشخصيَ

البطاقةَهوَفيَالحقيقةَالشخصَالطبيعيَالمصرحَلهَبالحصولَعلىَأوَباستعمالَخدمةَمحددةَ
َقَفيَفتحَمعلوماتَمعينةَعلىَالبطاقة.مثلَالح

َالعمليةَالتيَتتمَبموجبهاَإضافةَالصورةَوالتوقيعَوالبياناتَالذاتيةَلشخصَمعينَإلىَالوثيقة.َإضافةَالبياناتَالشخصية
ثمَيتالشىََالحبرَالفوسفوريَالمشع لضوءَبطولَموجيَمعين،َويظلَالتوهجَمرئيَا تتوهجَعندَتعرضهَا حبرَيحتويَعلىَمادَة

َتدريجياَبعدَإزالةَمصدرَالضوء.
بيئةَبَالشخصَالمعنيفيَالبيئاتَالعامةَأوَالمكتبية؛َيحيطََاَ ورَالهويةَرقمينظامَآليَاللتقاطَصَكشكَتصوير

َالطابعات؛َ َمثل َطرفية، َوأجهزة َوإضاءة َكاميرا َمن َويتكون َعالية َبدرجة َفيها َالتحكم َيتم إضاءة
َائرَعاكسةَللحمايةَمنَالضوءَالمحيط.هماَوستيمداخلَعلىَأحدَالجانبينَأوَكلَله
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َحبرَيتعرضَلتغيرَقابلَلالنعكاسَفيَاللونَعندَتعرضهَلضوءَبطولَموجيَمعين.َالحبرَالمتلونَبالضوء

فيَبيئةَمنَالنوعََركنَتصوير ؛َمتاجرالذيَيتضم نَمنضدةَكمنضدةَالنظامَشبهَآليَاللتقاطَصورَالهويةَرقمياَ 
َي َواإلضاءة َالكاميرا َمن َالتكون َخلف َموضوعة َمنفصلة َلوحة َيكونَله َما َشخصَالمعنيوعادة

َبخالفَذلك.َلتوفيرَالخلفيةَالمطلوبةَولكنهَمفتوح
لَفيهَالصورةَفيَالوثيقةَبصورةَمختلفةَبعدَإصدارَالوثيقة.َإبدالَالصورة َنوعَمنَالتزويرَتبد 

َسفرَالمسافر.وثيقةَسفرَمنَنوعَرقائقَمعدنيةَموضوعةَفيَجوازََالتأشيرةَالمادي ة
مجموعةَمنَالتدابيرَاألمنيةَالتيَتطبقَفيَأثناءَاإلنتاجَوإضافةَالبياناتَالشخصيةَلمنعَالسرقةََاألمنَالمادي

َوالوصولَغيرَالمصرحَبهَإلىَالعملية.
ءةَآلياَأوَتعتزمَأيَدولةَعضوَفيَاإليكاوَأوَأيَهيئةَأخرىَُتصدِّرَوثائقَسفرَإلكترونيةَمقرَو المشارِّكَفيَدليلَالمفاتيحَالعامة

 إصدارهاَباتباعَترتيباتَالمشاركةَفيَالدليلَالذيَأنشأتهَاإليكاوَللمفاتيحَالعامة.

َ.السفرَالمقروءةَآليا َبشكلَطباعيَومخز نَإلكترونياَ َتمثيلَبصريَلصورةَوجهَحاملَوثيقةَالصورة
بطريقةََالسماتَالبيومتريةأوَخاصيةَبشريةَإلىَالنظامَالفرعيَاللتقاطََقطعةَحرفيةَخاصيةَتقديمَمهاجمةَالعرض

َ.السماتَالبيومتريةمعَالسياسةَالمقصودةَلنظامََتتعارضيمكنَأنَ
َالتحديدَاآلليَلمهاجمةَالعرض.َكشفَمهاجمةَالعرض

يستخدمَفيََ،(فقطَخدممعروفَللمست)غيرَمتماثلَالعنصرَالخاصَضمنَزوجَمفاتيحَمتكاملَ المفتاحَالخاص
 التشفيرَبمفتاحَعامَفيَمعلوماتَفكَالتشفيرَأوَالتوقيع.

َ.نموذجَاالستداللَالبيولوجيَللشخصَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَالذيَيرادَإثباتَهويتهَوسيلةَالتحقق
َالمكونَالعامَلزوجَالتناسقيَمتكاملَمنَالمفاتيح،َيستخدمَفيَمعلوماتَفكَالتشفيرَأوَالتحقق. المفتاحَالعام

َمعلوماتَالمفتاحَالعامَلكيانَالموقعةَمنَقبلَسلطةَالترخيصَوبذلكَُتجعلَغيرَقابلةَللنسيان. شهادةَالمفتاحَالعام
شكلَمنَالتشفيرَالالتناسقيَحيثَيكونَفيَحوزةَجميعَاألطرافَزوجَمنَالمفاتيح،َأحدهماَخاصَ تشفيرَالمفتاحَالعام

َ.لرقميَللبياناتواآلخرَعام،َلالستعمالَفيَالتشفيرَوالتوقيعَا
مجموعةَمنَالسياساتَوالعملياتَوالتكنولوجياتَالمستخدمةَللتحققَمنَمستعمليَتطبيقَأمنيَوإدراجَ (PKI)البنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَ

المفتاحَ ممارساتَتشفيَر للمفاتيحَالعامَة األساسيَة البنيَة وتستخدَم الشهاداتَلهمَ. وإصداَر فيَالقيَد أسمائهَم
َ.المفاتيحَلتأمينَاالتصاالتَالعامَوترخيص

طريقةَللتشفيرَباستخدامَأزواجَمنَالمفاتيح،َأحدهماَخاصَواآلخرَعام.َوإذاَتمَالتشفيرَباستخدامَ نظامَالمفاتيحَالعامة
َالمفتاحَالعام،َيتطلبَفكَالتشفيرَتطبيقَالمفتاحَالخاصَالمناظرَوالعكسَبالعكس.

َةَالتكبيرَباختالفَالمسافةَمنَالمحورَالبصري.عيوبَالصورةَحيثَتختلفَدرج التشوهَالشعاعي
)القزحيةَأوََالطباعةَبألوانَالطيف

َالنافورةَالمقسمة(
بموجبهَطباعةَلونينَأوَأكثرَمنَالحبرَفيَالوقتَذاتهَ الطباعةَأسلوبَتتَم للحصولَعلىَوحدَة ذاتهَا

َفيَقوسَقزح.ماَنراهَلأللوانَيشبهََمتزاجَمتدرجعلىَا
َالمرورَوس االطالعَالعشوائي َإلى َالحاجة َدون َالبيانات َمن َمحددة َعناصر َاسترداد َبها َيمكن َالبيانات َلتخزين يلة

َالتتابعيَخاللَجميعَالبياناتَالمخزنة.
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َتيارَ (RAM)ذاكرةَاالطالعَالعشوائيَ َإلى َتحتاج َالتي َالمتكاملة َالدائرة َفي َتستخدم َعشوائيا َعليها َاالطالع َيمكن َمتالشية ذاكرة

َبالبيانات.كهربائيَلالحتفاظَ
بموادَالمسحَ)اإللغاء(،َوذلكَبفضحَموادَالتبييضَوالمذيباتََالعبثَكواشفَأمنيةَتمنعأحبارَتحويََاألحبارَالمتفاعلة

َالتيَلمستَالوثيقة.
َلتخزينَنظمَ (ROM)ذاكرةَالقراءةَفقطَ َوتستخدم َالمتكاملة. َخاللَإنتاجَالدائرة َعادة َواحدة، َتكتبَمرة َغيرَمتالشية ذاكرة

َغيلَوالخوارزمياتَالتيَيستخدمهاَشبهَالموصلَفيَبطاقةَدائرةَمتكاملةَأثناءَالمعامالت.التش
َالمسافةَالعمليةَالقصوىَبينَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَوهوائيهاَوالجهازَالقارئ.َمسافةَالقراءة

منَقبلَدولةَقبولَأوََةسعةَاالختياريسلسلةَمنَمجموعاتَالبياناتَتكتبَعلىَتكنولوجياَتوسيعَالَكتلةَبياناتَجهةَالقبول
َمنظمةَقبولَمرخصَلها.

َ.وثيقةَالسفرَالمقروءةَآليايفتشَعلىَالبلدَالذيََدولةَالقبول
َةمرجعيَوثيقةاألشعةَفوقَالبنفسجيةَلصورَاألشعةَتحتَالحمراءََوصورَتحددَالصورَالمرئيةََوَمجموعةَالبياناتَالمرجعية

َالمقابل.َوثيقةإجراءاتَالفحصَلنموذجَال
َ.مَمجموعاتَالبياناتَالمرجعيةَالخاصةَبهاَلتحديدَإجراءاتَالفحصستخدَ مجموعةَالوثائقَالتيَتََُمجموعةَالوثائقَالمرجعية

عمليةَجعلَهويةَشخصَمعروفةَلنظامَاالستداللَالبيولوجي،َوربطَمعر فَفريدَبتلكَالهوية،َوجمعََالتسجيلَ
َالنظام.وتسجيلَالصفاتَذاتَالصلةَبالشخصَفيَ

رقميةَوالتحققَمنها.َوالَتقومَسلطةََسلطةَالتسجيلَ شخصَمسؤولَأوَمنظمةَمسؤولةَعنَتحديدَهويةَطالبَشهادَة
َالتسجيلَبإصدارَشهاداتَأوَالتوقيعَعليها.

َه.أوَغائرةَفيعلىَسطحَالركازةَبأنهاَنافرةَوهمَيشملَصورةَرسمتَبحيثَتَةتصميمَخلفيةَأمنيَتصميمَ)ثالثيَاألبعاد(َنافرَ)مدالية(
َرسالةَيعيدهاَالحاسوبَالتابعَإلىَالحاسوبَالرئيسيَبعدَمعالجةَأمرَتلقاهَالحاسوبَالتابع.َاالستجابة

رونَريفيستَوعاديَشميرَولينَأدلمان.َوهيَتستخدمَفيَتشفيرََاتَالَمتماثلةَاخترعهاخوارزميَ(RSA) ريفيستَوشميرَوأدلمانََنظام
َمنَ َوتجعل َبعضهما، َفي َالكبيرين َاألولين َالرقمين َضرب َسهولة َعلى َوتعتمد َالعامة، المفاتيح

َ.الصعبَاستخدامهماَخارجَالمنتجَالمعني
وسيلةَللتحققََرقمَعلىَسلمَمنَأدنىَدرجةَإلىَأعلىَدرجة،َيقيسَالنجاحَفيَالمطابقةَبينَسجل العالمة

باالستداللَالبيولوجيَ)الشخصَالذيَيجريَالبحثَعنه(َوسجلَمعينَفيَمعرضَ)شخصَسبقَ
َإدراجَاسمهَفيَالقيد(.

َمكانَآخرَمنَالوثيقةَبأيَوسيلةَكانت.مستنسخةَفيَللصورةَالشخصيةَلصاحبَالوثيقةَتكرارََالصورةَالثانوية
خوارزميةَالبصمةَالرقميةَالمؤم نةَ

(SHA) 
رهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجياَوُنشرتَكالمعيارَاالتحاديَلمعالجةَبصمةَرقميةَطوَ َوظيفة

َ.FIPS-180المعلوماتَ
َرسالةَمحميةَمنَالتغييرَأوَاإلنشاءَبصورةَغيرَمشروعة. رسالةَُمؤم نة

الوثيقةَفيَأثناءَإنتاجَورقها.َركازةَأوَجزئياَفيَكلياَطمرَيَُشريطَرفيعَمنَالبالستيكَأوَمادةَأخرىََالخيطَاألمني
َويجوزَتغليفَهذاَالشريطَبمادةَفلزيةَعلىَطولهَأوَعلىَجزءَمنَطوله.

َانظرَالطباعةَعلىَوجهيَالصفحة.َالطباعةَالشفافةَ)علىَوجهيَالصفحة(
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غيرَالحساسة.َوينبغيَأنَيكونَاالطالعََتعدَهذهَالبياناتَأكثرَحساسيةَللخصوصيةَمنَالبياناتَالبياناتَالحساسة

ةَالتحققَمنَالصحةَفيَمحطDoc 9303-11َدَالوثيقةَعلىَالبياناتَالحساسةَمقيدا َأكثر.َوتحد َِّ
َالحساالركَ  َالبيانات َعلى َلالطالع َالبيني َللتشغيل َقابلة َكآلية َالبينيَاب َالتشغيل َكان َوإذا سة.

َمطلوب،َيمكنَاستخدامَآلياتَأخرى.َغير
َالشخصيةَلصاحبَالوثيقةَعلىَالوثيقة،ََالظليةَالصورة َالشبحية:َطباعةَثانيةَللصورة تستخدمَكمرادفةَللصورة

َمخفضةَمنَحيثَالتباينَالضوئيَو/أوَالتشبعَو/أوَالمقاس.
َصفحةَمفردةَمنَركازةَفيَجوازَسفرَتشملَأكثرَمنَصفحةَمنَصفحاته.َالصفحةَالعريضة

اَمنَوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلي
 (TD-1)1ََالحجم

َ َالنوع َمن َالهوية َلبطاقة َالمحددة َبالمقاييس َباالسترشاد َتحدد َاسمية َمقاييس َذات 1َبطاقة
(ISO/IEC 7810) (ID-1)َ)باستثناءَالُسمك(.َ

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ
 (TD-2)2ََالحجم

َ َالنوع َمن َالهوية َلبطاقة َالمحددة َبالمقاييس َباالسترشاد َتحدد َاسمية َمقاييس َذات 2َبطاقة
(ISO/IEC 7810) (ID-2)َ)باستثناءَالُسمك(.َ

َالقراءةَاإللكترونيةَللبياناتَالمخزونةَفيَدائرةَمتكاملةَالتالمسيةَفيَالوثيقةَبدونَتصريحَبهذهَالقراءة.َاستخـالص
اَبالحجمَالصغيرَالتأشيرةَالمقروءةَآلي

َ(MRV-B)َ(B)الشكلَ
،Doc 9303َمنَالوثيقةََالسابعتأشيرةَمقروءةَآلياَتتوافقَمعَمواصفاتَالمقاييسَالواردةَفيَالجزءَ

َالسفر.َيتيحَالحفاظَعلىَمنطقةَخاليةَعلىَصفحةَالتأشيرةَفيَجوازَمقاسوتكونَب
َ.مأموَنلىَنظامَتزويرَعنوانَاإلرسالَللحصولَعلىَدخولَغيرَقانونيَإَاالنتحال

َانتحالَالشخصيةَوالتنك رَوالتضليلَوالتقليدَهيَأشكالَمنَاالنتحال.َ—َحظةمال
َتقنيةَُتدخِّلَصورةَأوَبياناتَمخفيةَفيَصورةَبصريةَأساسية.َالستيغانوغرافيا

فيهاَعادة.َويجوزَعلىَإدماجَمادةَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَغيرَموجودةََالبنيويةسمةَنطويَالتَلبنيويةالسمةَا
َكشفَوجودهاَبالمعاينةَالبصريةَوقياسهاَبآلةَالمعاينة.

هوَحاملَوثيقةَالشخصَالذيَسيتمَعرضهَعلىَالصورة؛َمنَالمفترضَأنَيكونَهذاَالشخصَ الشخصَالمعني
َ.السفرَالمقروءةَآلياَ 

تكونَموجودةَفيَالعادةَوالََالمادةَفيَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا ََعلىَإدراجالمادةََسمةَنطوَيتَسمةَالمادة
مناسبةََوتظهرَبوضوحَفيَالفحصَالبصريَ. خاصيَة منَخاللَوجوَد المادَة يمكنَالكشفَعنَوجوَد

 للمادةَالمضافةَوحجمها.

نوعَمنَالتشفيرَباستخدامَنفسَالمفتاحَأوَمجموعةَالمفاتيحَلتشفيرَنصَبسيطَوفكَتشفيرَنصََخوارزميةَتماثليةَ
َالشفرةَالمرتبطَبه.

َهذاََقخلَ م َويستعمل َالبطاقات، َأو َالشخصية َالبيانات َلصفحة َتستخدم َالورق َمن َمصنوعة َغير مادة
لكلمةَ"بالستيك" بوليَإيثيلينَت،َوالتشملَموادَأخرىَمثلَالبوليكربوناَوهيَ،المصطلحَبوصفهَمرادفَا

َتيرفثاالت،َوالموادَالمشابهةَوتواليفها.
َذاتَغرضَوبيئةَتشغيليةَمعينين.َمنشأةَمحددةَلتكنولوجياَالمعلومات،َنظامَ

عمليةَيتمَبهاَتحقيقَالتكاملَبينَالنظمَوالتطبيقاتَالمواجهةَلحامليَالبطاقاتَوالداخليةَوالمواجهةََتحقيقَتكاملَالنظم
َللشركاء.
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المعلوماتََوَسياسةَأمنَالنظامَ وتوزيَع وحمايَة إدارَة لكيفيَة مَة والممارساتَالمنظ ِّ القوانينَوالقواعَد األخرىَمجموعَة الموارَد

َالحساسةَداخلَنظامَمحدد.
َمميزاَللوثيقة.ملمساَسمةَفيَالسطحَتعطيََالسمةَالملموسة

يجبَتحديَدَوسمَ)السمة( سمةَالوثيقةَبشكلَفريدَ. السمةبينََالتقابلبايتَيحدَد َفيَملفَالتعريف.َالسماتَوَأوساَم
ََالواسم َالسفر َوثيقة َتضافَإلىَمكونات َعادة َموجودة َغير َتساعدَمادة َسمة َعادة َوهي َآليا، المقروءة

َ،َوتتطلبَأجهزةَخاصةَللكشفَعنها.3المعاينةَمنَالمستوىَ
َمركباتَالَتوجدَبصورةَطبيعيةَويمكنَالكشفَعنهاَباستعمالَأجهزةَخاصة.علىَأحبارَتحتويََالموسومةاألحبارَ

َقدرةَالمكوناتَداخلَوثيقةَعلىَمقاومةَالتغيير.َمقاومةَالعبث
بياناتَتمثلَقياسَاالستداللَالبيولوجيَلشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيدَيستخدمهاَنظامَاالستداللََلنموذجَالمرجعيالنموذج/ا

مَالحقا. َالبيولوجيَللمقارنةَبعيناتَاستداللَبيولوجيَُتقد 
َكميةَذاكرةَالحاسوبَالتيَتحتلهاَبياناتَاالستداللَالبيولوجي.َحجمَالنموذج

َ.لحرارةتغيرَمحددَفيَدرجةَايتعرضَلتغيرَعكوسيَفيَاللونَعندَتعريضَالصورةَالمطبوعةَلَحبرَالحبرَالمتلونَبالحرارة
َقرارََالعتبة َاتخاذ َإلى َمقابلة َالفحصَوعتبة َإجراءات َنتيجة َقيمة َبين َالمقارنة َتؤد ي َ"مرجعية". عالمة

َالنجاح/الرسوب.
نَعادةَصورةَأماميةَكاملة،َتمَتعديلَمقاسهاَصورةَشخصيةَلحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا،َتكَوَالصورةَالرمزية

لضمانَوجودَمسافةَمحددةَبينَالعينين.َكماَيمكنَأنَتكونَقدَتمَتدويرهاَقليالَلضمانَأنَيكونَ
الخطَاألفقيَالتخيليَالمرسومَبينَمركزيَالعينينَموازياَللحافةَالعلويةَلمستطيلَالصورةَإذاَلمَيكنَ

َةَاألصليةَأوَالتقاطها.ذلكَقدَتحققَعندَأخذَالصورةَالشخصي
التيَتتبعَهيكال َهرميا َيعدَالكيانَالجديرَبالثقةَهوَالكيانَذوََ(cryptographic)َالتشفيريةفيَالنظمََالكيانَالجديرَبالثقة

 السلطةَالذيَتفترضَفيهَالثقةَوالَيشتقهاَمنَغيره.

 التوقيع.رمزَيحلَمحلَتوقيعَحاملَالوثيقةَالذيَيعجزَعنَ الرمزَالمعتاد

باألشعةَفوقََةتوهجمَركازةَغير
َالبنفسجية

َباألشعةَفوقَالبنفسجية.مرئياَعندَإضاءتهاَرَتوهجاَظهَِّالَتََُركازة

َعمليةَتبينَأنَالنظامَقيدَالنظرَيفيَمنَجميعَالنواحيَبمواصفاتَذلكَالنظام.َالمصادقة
َر.نظمعلوماتَأوَصورَمتغيرةَحسبَزاويةَالظهرَتثقيبَبالليزرَتَُالأوَالنقشَسمةَتصنعَبَصورةَبالليزرَمتغيرة

تقنياتَالقياسَالبيولوجي:َعمليةَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبنموذجَمرجعيَلالستداللََالتحقق/يتحقق
البيولوجيَلشخصَواحدَاسمهَمسجلَفيَالقيدَُيد عىَبهويته،َلتقريرَماَإذاَكانتَتتوافقَمعَنموذجَ

َ.َقارنَبمصطلحَ"التعر فَعلىَالهوية".الشخصَالمسجلَاسمهَفيَالقيد َ
الفحصَعلىَمجموعةَبياناتَحيةَلنموذجََإجراءاتيصفَالتحققَتطبيقَالتحققَاآلليَمنَالصحة:َ

َماَيتمَتوفيرَنتيجةَالتحققَمنَخاللَقيمةَنتيجةَرقمية.َاَ غالبَو.َوثيقة
والمفتاحََموق عَالتأشيرةالسلطةَالتيَتتلقىَالبياناتَمنَنظامَتخصيصَالتأشيرةَوالتيَتستخدمَشهادةََ(VS)موق عَالتأشيرةَ

َالخاصَالمقابلَلتشفيرَوتوقيعَختمَرقميَمرئي.
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بالتوقيعَعلىَختمَرقميَمرئيَعلىَالتأشيرة،ََتقامَالهيئةَالتيشهادةَتحتويَعلىَمعلوماتَتحددََعَالتأشيرةشهادةَموقَ 
 .المفتاحَالعامَالمقابلَللمفتاحَالخاصَالذيَتمَإنشاءَالتوقيعَمنَخاللهوتحتويَعلىَ

َ.المصادقةتأشيرةَبناء َعلىَسياسةَالَباالستنادَإلىالختمَالرقميَالمرئيََتصادقَعلىالسلطةَالتيََ(VVA)سلطةَالمصادقةَعلىَالتأشيرةَ
ََ(VDS)الختمَالرقميَالمرئيَ ثنائيَاألبعادََأعمدة،َومشفرَكرمزَوثيقةيحتويَعلىَميزاتَالَبصورةَمشفرةهيكلَبياناتَموقع

َ.مطبوعَعلىَوثيقةَو
المصممةََاألجزاءَمنَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ)صفحةَالبياناتَفيَحالةَجوازَالسفرَالمقروءَآليا( (VIZ)َالجزءَالمقروءَبصريا

دَعلىَأنهاَالجزءَيَالَتحدَ التَ)حيثماَينطبقَذلك(َهاوظهَرَها،َأيَوجهمنَأجلَالقراءةَالبصرية
َالمقروءَآليا.

ويتمَذلكََ،أثناءَالتصنيعفيَاألخرىَركازاتَعلىَتدرجَلوني،َيتشكلَفيَالورقَأوَالَتصميمَيحتوَيَالمائيةَالدمغة
َالمباشر.ويمكنَرؤيتهَعنَطريقَالضوءََ،الموادَبإزاحة

َبصورةَخاصةَفيماَيتعلقَبتخزينَصورَبصماتَاألصابع.وسيلةَلضغطَالبياناتَتستعملََالتمثيلَالكميَالالاتجاهيَللمويجة
رَلبناءَ السمةَالشفافة الركيزةَبحيثَيزالَجزءَمنها،َأوَبحيثَيستعاضَعنَجزءَمنهاَبمادةَشفافةَسمةَأمنيةَتحض 

َقادرةَعلىَاحتواءَسماتَأمنيةَإضافيةَمثلَالعدساتَأوَالعناصرَاللمسية.
المعترفَبهاَدولياَإلثباتَالهويةَوملكيةَالمفتاحَالعامَالستخدامهاَعبرَأيَشبكةََالوثيقةَاإللكترونيةَ X.509 v3شهادةَ

اتصاالت.َوتحتويَهذهَالشهادةَاسمَهيئةَاإلصدارَومعلوماتَتحديدَهويةَحاملَالوثيقة،َوالتوقيعَ
 الرقميَلهيئةَاإلصدار.

فرَالمقروءةَآليا.َوقدَمنطقةَتحتويَعلىَمجموعاتَمنطقيةَمنَعناصرَالبياناتَعلىَوثيقةَالسَالجزء
َلوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا.َأجزاء(7َ)َسبعةدتَد َِّحَُ
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َتستخدمَالعباراتَاألساسيةَللتعبيرَعنَالمقتضيات.

"َالمستعملةَبشكلَ"اختياري وَ"يجوز""َو"موصى بهوينبغي" ال "و" و"ينبغي" يمنع"و" واجب"و" مقرر"و" يجب أال"و" يجب"العباراتَاألساسيةَ
َ:RFC 2119حروفَداكنةَفيَهذاَالمجلدَيتعينَتفسيرهاَعلىَالنحوَالمبينَفيَ

َالتعريفَاقتضاءَمطلقَللمواصفة.َعنيَأني،ََ"يتعينهوَوالفعلَ"،َالفعلَاهذ يجب

َتعنيَأنَالتعريفَمنعَمطلقَللمواصفة.َهذهَالعبارة يجب أال 

بندَمعين،ََللتغاضيَعنعنيَأنهَقدَتوجدَأسبابَوجيهةَفيَظروفَمعينةَي"،َُموصى بهالصفةَ"َوَهو،َالفعلَاهذ ينبغي
َ.اختيارَمسارَآخربعنايةَقبلََالتفكيرَفيهاولكنَيجبَفهمَاآلثارَتماماََو

"،َتعنيَأنهَتوجدَأسبابَوجيهةَفيَظروفَمعينةَيكونَفيهاَالتصرفَالمعينَغير ُموصى بههذهَالعبارة،َأوَالعبارةَ"  ينبغيال 
َتنفيذَأيَسلوكَتصفهَهذهَالعبارة.حتىَمفيدا،َولكنَيجبَفهمَاآلثارَتماماَوالتفكيرَفيهاَبعنايةَقبلََمقبوالَأو
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أحدَالمستعملينَإدراجَالبندَألنَتطبيقاََيفضلبندَاختياريَحقا.َوقدَالعنيَأنَي"،َاختياري الصفةَ"َوَوه،َالفعلَاهذ يجوز
َيتطلبهَأوَألنَالمستعملَيشعرَبأنهَيعززَالتطبيق ََ،معينا آخرَنفسَالبند.َوأيَتطبيقََقدَيحذفَمستعملبينما

معَوظيفيةَمخفضة.َربماَالخيار،َهذاَمعَتطبيقَآخرَالَيشملََالبينيإعدادهَلتشغيلهََيجبيشملَخياراَمعيناََال
معَتطبيقَآخرَالَيشملَالخيارََالبينيإعدادهَلتشغيلهََيجبفإنَأيَتطبيقَيشملَخياراَمعيناَومنَنفسَالمنطلق،َ

َ)وذلك،َبالطبع،َباستثناءَالسمةَالتيَيوفرهاَالخيار(.

هذهَالصفةَتعنيَأنَتنفيذَالبندَيتوقفَعلىَتنفيذَبنودَأخرى.َولهذاَالسببَتذكرَأيضاَالشروطَالتيَيصبحَالبندَ مشروط
الصفةبهَموصىأوََمقررابموجبهَا وهذَه الصفةَ.Doc 9303كلمةَأساسيةَإضافيةَمستخدمةَفيَالوثيقةَ.ََ. )ولمَتردَهذَه

َ(.RFC 2119فيَالمعيارَ

استعمالهاَفقطَعندماَتكونَمطلوبةََيجبهناَيجبَاستعمالهاَبعنايةَولماما.َوبصفةَخاصةََةألفاظَصيغةَاألمرَالمعر فَ—َإرشادَلالستعمال
لحدَمنَعملياتَإعادةَاإلرسال(.َوعلىَسبيلَالمثال،َيجبَعدمَاستعمالهاَاَقدَيسببَضرراَ)مثلالذيََالسلوكأوَللحدَمنََالبينيفعالَللتشغيلَ

َ.البينيللتشغيلََمقررااألسلوبََماَلمَيكنَهذالمحاولةَفرضَأسلوبَمعينَعلىَالمنفذينَ
،َأوَالقيامَينبغيأوََيجبرفَالذيَلهَآثارَأمنية.َواآلثارَاألمنيةَلعدمَتنفيذَكثيراَماَتستعملَهذهَالعباراتَلتحديدَالتصَ—َاالعتباراتَاألمنية

القيامَبه،َقدَتكونَآثاراَخفيةَجدا.َوينبغيَأنَيأخذَمؤلفوَالوثائقَالوقتَالالزمََال ينبغييتمَالقيامَبهَأوََأالَيجببشيءَتقولَالمواصفةَأنهَ
لتوصياتَأوَالمقتضياتَنظراَألنَمعظمَالمنفذينَلنَيكونواَقدَاستفادواَمنَالخبرةَوالمناقشةَاَالمترتبةَعلىَإغفاللبيانَتفاصيلَاآلثارَاألمنيةَ

ََاللتينَنجمتَعنهماَالمواصفة.
َ.Doc 9303الوثيقةَتنفيذهاَعلىَالنحوَالمبينَفيََيجبَ،االختيارية فيَحالةَتنفيذَالسمات

َرفق(َ،َفيجبَاحترامَالكلماتَالرئيسيةَالمستخدمةَفيَهذاَالمرشادي)إَرفقاالمتثالَلمإذاَادعىَالمرءَ،َالمرفقاتَإرشادية.Doc 9303َفيَالوثيقةَ
 .علىَالنحوَالمحدد

 البنودفات معر      4-4

فاتَالتيَ.َوتشملَهذهَالفقرةَتلكَالمعرَ Doc 9303منَالوثيقةَرقم12ََو11َو10َفاتَالبنودَالتيَحددتهاَاإليكاوَفيَاألجزاءَوردَتحديدَلمعرَ 
َاإليكاو.حددتهاَ

 
-- ICAO security framework 

id-icao OBJECT IDENTIFIER::={joint-iso-itu-t(2) international(23) icao(136)} 

 

id-icao-mrtd OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao 1} 

 

id-icao-mrtd-security OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd 1} 

 
-- LDS security object 

id-icao-mrtd-security-ldsSecurityObject OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-

security 1} 

 
-- CSCA master list 

id-icao-mrtd-security-cscaMasterList OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-

security 2}  

 
id-icao-mrtd-security-cscaMasterListSigningKey OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-

mrtd-security 3} 
-- Active Authentication protocol 
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id-icao-aaProtocolObject OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-security 5} 

 
-- CSCA name change 

id-icao-mrtd-security-extensions OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-security 

6} 

 

id-icao-mrtd-security-extensions-nameChange OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-

security-extensions 1} 
 
-- document type list, see TR “LDS and PKI Maintenance” 

id-icao-mrtd-security-extensions-documentTypeList OBJECT IDENTIFIER ::= {id-

icao-mrtd-security-extensions 2} 
 
-- Deviation List Base Object identifiers 

id-icao-mrtd-security-DeviationList OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-

security 7} 

 
id-icao-mrtd-security-DeviationListSigningKey OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-

mrtd-security 8} 

 

id-Deviation-CertOrKey OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 1} 

 

id-Deviation-CertOrKey-DSSignature OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation- 

CertOrKey 1} 

 

id-Deviation-CertOrKey-DSEncoding OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation- 

CertOrKey 2} 

 

id-Deviation-CertOrKey-CSCAEncoding OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation- 

CertOrKey 3} 

 

id-Deviation-CertOrKey-AAKeyCompromised OBJECT IDENTIFIER ::= {id- 

Deviation-CertOrKey 4} 

 

id-Deviation-LDS OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 2} 

 

id-Deviation-LDS-DGMalformed OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation-LDS 1} 

 

id-Deviation-LDS-SODSignatureWrong OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation-LDS 3} 

 

id-Deviation-LDS-COMInconsistent OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation-LDS 4} 

 

id-Deviation-MRZ OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 3} 

 

id-Deviation-MRZ-WrongData OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation-MRZ 1} 

 

id-Deviation-MRZ-WrongCheckDigit OBJECT IDENTIFIER ::= {id-Deviation-MRZ 2} 

 

id-Deviation-Chip OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 4} 

 

id-Deviation-NationalUse OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 5} 
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-- LDS2 Object Identifiers  

id-icao-mrtd-security-lds2 OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-security 9} 

 

id-icao-lds2Signer OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-security-lds2 8} 

 

id-icao-tsSigner OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2Signer 1} 

 

id-icao-vSigner OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2Signer 2} 

 

id-icao-bSigner OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2Signer 3} 

 

id-icao-lds2-travelRecords OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2 1} 

 

id-icao-lds2-travelRecords-application OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2-
travelRecords 1} 

 

id-icao-lds2-travelRecords-access OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2-
travelRecords 3} 

 

id-icao-lds2-visaRecords OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2 2} 

 

id-icao-lds2-visaRecords-application OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2-
visaRecords 1} 

 

id-icao-lds2-visaRecords-access OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2-visaRecords 
3} 

 

id-icao-lds2-additionalBiometrics OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2 3} 

 

id-icao-lds2- additionalBiometrics-application OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-
lds2- additionalBiometrics 1} 

 

id-icao-lds2- additionalBiometrics-access OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2- 
additionalBiometrics 3} 

 

-- SPOC Object Identifiers  

id-icao-spoc OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtd-security 10} 

 

id-icao-spocClient OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-spoc 1} 

 

id-icao-spocServer OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-spoc 2} 

 

-- VDS Object Identifiers 

id-icao-vds OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-mrtd-security 11} 

 

-- DTC Object Identifiers 

id-icao-dtc OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-mrtd-security 12} 

 

id-icao-dtcSigner OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-dtc 1} 

  

id-icao-dtcAttributes OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-dtc 2} 

 

id-icao-dtcCapabilitiesInfo OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-dtcAttributes 1} 

 

  



َالمقدمةَ 29  َ1الجزء  

 

-- EF.DIR Object Identifiers  

id-EFDIR OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-mrtd-security 13} 

 

 

 وضع المالحظات    4-5
علومات،َتعدَالمالحظاتَالقياسيةَالصادرةَعنَاللجنةَالفنيةَالدوليةَلإللكترونياتَالتابعةَللمنظمةَالدوليةَللتوحيدَالقياسيَمفيدةَمنَحيثَالم

َتعدَجزءاَمنَالنصَالقانونيَوتوضعَإلبرازَالمتطلباتَأوَالمعلوماتَاإلضافية.Doc 9303َلكنَالمالحظاتَالمنصوصَعليهاَفيَالوثيقةَ

 Doc 9303إرشادات بشأن استعمال الوثيقة     -5

 Doc 9303مكونات الوثيقة     5-1
بطريقةDoc 9303ََوقدَأعدتَأجزاءَالوثيقةََ.َوكلَجزءَيشرحَجانباَمحدداَمنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا.عشرَجزءاَ َثالثةمنDoc 9303ََتتألفَالوثيقةَ

سفرَتسهلَعلىَالجهةَالتيَتصدرَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَأنَتؤلفَمجموعةَكاملةَمنَالمواصفاتَذاتَالصلةَتتعلقَبأيَنوعَمحددَمنَوثائقَال
َعواملَالشكل.Doc 9303َمنَهذاَالجزءَاألولَالمواضعَالتيَشرحتَفيَالوثيقة2ََ-5المقروءةَآلياَ)عاملَالشكل(.َويبينَالقسمَ

 بشأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا:Doc 9303َاألجزاءَالتاليةَجميعَالمواصفاتَالتيَنصتَعليهاَالوثيقةَتشملَ

 المقدمة  1الجزء 
َوهوَهذاَالجزءَمنَالوثيقة.

 وإصدار وثائق السفر المقروءة آليا تصنيعمن تصميم و الفنية ألمواصفات ال  2الجزء 
َجهةَإصدارَوثائقَالسفرَوتضمنَينصَالجزءَالثانيَعلىَالمواصفاتَ اإللزاميةَوالمواصفاتَاالختياريةَلالحتياطاتَالتيَيتعينَأنَتتبعها

نيَأيضاَبموجبهاَأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَالصادرةَعنهاَووسائلَتحديدَهويةَحامليهاَوإصدارهاَلهمَمنيعةَضدَالتدليس.َوتردَفيَالجزءَالثا
حديدَهويةَحامليَهذهَتاجَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَوتيةَلألمنَالماديَالذيَيجبَتوفيرهَفيَمكاتبَإنمواصفاتَإلزاميةَومواصفاتَاختياَر

َالوثائقَوإصدارَهذهَالوثائقَوفحصَالعاملينَفيَهذهَالعمليات.

 المواصفات المشتركة بين جميع وثائق السفر المقروءة آليا  3الجزء 
منَيحددَالجزءَالثالثَالمواصفاتَالشائعةَلوث المواصفاتَ(TD3)3ََالحجمَوَ(TD2)2ََالحجمَوَ(TD1)1ََالحجمائقَالسفرَالمقروءةَآليَا ،َبماَفيهَا

َالتفصيليةَ َالمواصفات َوترد َالبصري(. َبالمسح َالحروف َعلى َ)باالستدالل َاآللية َالقراءة َوبوسائل َبالنظر َللفحص َالبيني َللتشغيل الضرورية
َ.Doc 9303منَالوثيقة7ََإلى4ََالمنطبقةَعلىَكلَنوعَوثيقةَفيَاألجزاءَ

 3 الحجمة آليا من ءووثائق السفر المقرو  [MRPs]روءة آليا جوازات السفر المقالفنية لمواصفات ال  4الجزء 
منَميحددَالجزءَالرابعَال لجوازاتَالسفرَالمقروءةَآليَا منTD3َََالحجمواصفاتَالموضوعةَخصيصَا منَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليَا َالحجموغيرهَا

TD3َا َاستعملنا َلإليجاز َوتوخيا ."َ َآليا َالمقروءة َ"الجوازات َلمصطلح َالجزء َأنحاء َجميع َفيها4َفي َالمنصوص َالمواضع َأنََباستثناء على
َ.(TD3)3ََالحجمالموصفاتَالواردةَتنطبقَبالقدرَذاتهَعلىَجميعَوثائقَالسفرَاألخرىَالمقروءةَآلياَمنَ

  1 الحجمآليا من  المقروءةوثائق السفر الرسمية الفنية لمواصفات ال  5الجزء 
َ.(TD1)1ََالحجميحددَالجزءَالخامسَالمواصفاتَالموضوعةَخصيصاَلوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ

  2 الحجموثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الفنية لمواصفات ال  6الجزء 
َ.(TD2)2ََالحجميحددَالجزءَالسادسَالمواصفاتَالموضوعةَخصيصاَلوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ
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 التأشيرات المقروءة آليا  7الجزء 
آليا.َوعندماَيحددَالجزءَالسابع بالنظرَوالتأشيراتَالمقروءَة التيَتضمنَالتوافقَوالتبادلَالعالميَللتأشيراتَالمقروءَة آليَا َمواصفاتَالتأشيراتَالمقروءَة

لَأنَتتضمنَالتأشيراتَالمقروءةَآلياَعلىَاألقَويجبتصدرَالدولةَتأشيراتَوتقبلهاَدولَاالستقبالَيمكنَاستعمالَهذهَالمواصفاتَألغراضَالسفر.َ
َ.لالستداللَعلىَالحروف،َوذلكَعلىَالنحوَالواردَفيَالجزءَالسابعَالضوئيالبياناتَالمحددةَفيَشكلَقابلَللقراءةَبالنظرَوبوسائلَالمسحَ

تَشيراالتأَ،2،َالجزءDoc 9303َمنَالتأشيرات،َوقدَأعدَعلىَأساسَالطبعةَالثالثةَمنَالوثيقةBََوالفئةAََويشملَالجزءَالسابعَمواصفاتَللفئةَ
َ(.2005المقروءةَآلياَ)

 وثائق السفر للطوارئ   8الجزء 
والغرضَمنَهذهَالمادةَاإلرشاديةَهوَتعزيزَنهجَمتسقَفيَإصدارََ.(ETDs)بشأنَوثائقَالسفرَللطوارئََوالمواصفاتَاإلرشاد8َيوفرَالجزءَ

العاملينَعلىَالحدودَفيَتداولَوثائقَالسفرَللطوارئَوتعزيزَثقةَأكبرَفيََأمنَالوثيقةَوحمايةَالفردَحسينتوثائقَالسفرَللطوارئَمنَأجلَ
األختامَالرقميةَالمرئيةَفيَدَالجزءَالثامنَاستخدامَبالموانئَومعالجةَأوجهَالضعفَالتيَتظهرهاَممارساتَومعالمَأمنيةَغيرَمتسقة.َكماَيحد َِّ

َوثائقَالسفرَللطوارئ.

 إلكترونيا في وثائق السفر المقروءة آلياستدالل البيولوجي وخزن البيانات م االوزع نظ  9الجزء 
لوثائقَالسفرَاألساسيةَالمقروءةَآلياَمنَالوثيقةَرقم7ََو6َو5َو4َو3َيحددَالجزءَالتاسعَمواصفاتَمضافةَإلىَتلكَالموضوعةَفيَاألجزاءَ

Doc 9303يعَدولةَاالستقبالَالمجهزةَبالوسائلَالمالئمةَ،َلكيَتتبعهاَالدولَالراغبةَفيَإصدارَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَوالتيَتستط
أمرَيقتضيَأنَتقرأهاَمنَالوثيقةَالتيَتتضمنَقدراَإضافياَكبيراَمنَالبياناتَالمتعلقةَبالوثيقةَذاتهاَوالبياناتَالمتعلقةَبحاملَالوثيقة.َوهذاَ

تعملَلدعمَنظمَالتعرفَعلىَصورَالوجه،َوكذلكَبصفةَاختياريةَتسَاستخدامَالبياناتَالبيومتريةَاإللزاميةَالقابلةَللتشغيلَالبينيَالعالميَوالتي
ميَلدعمَنظمَتحديدَالهويةَمنَبصماتَاألصابعَومنَحدقةَالعين.َوتقضيَهذهَالواصفاتَباستخدامَبياناتَبيومتريةَقابلةَللتشغيلَالبينيَالعال

َوخزنهاَفيَشكلَصورَشديدةَالوضوح.

 في دائرة متكاملة ال تالمسيةستدالل البيولوجي وغيرها انات االالبيانات المنطقي لخزن بيهيكل   10الجزء 
وسيعَقدراتَيحددَالجزءَالعاشرَهيكالَمنطقياَللبياناتَالالزمةَلوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَوالمطلوبةَللتشغيلَالبيني.َوتكنولوجياَت

أنَتتيحََيجبونيةَالمقروءةَآلياَالتيَتحددهاَدولةَاإلصدارَأوَهيئةَاإلصدارَفيَوثائقَالسفرَاإللكتَرَالمدرجةالدوائرَالمتكاملةَالالتالمسيةَ
اميةَالبياناتَلدولَاالستقبال.َويحددَالجزءَالعاشرَمواصفاتَالتنظيمَالموحدَلهذهَالبيانات.َولذلكَيتعينَتحديدَجميعَعناصرَالبياناتَاإللَز

اتباعهاَللتوصلَإلىَالتشغيلَالبينيَالعالميَلقراءةََيجبلعناصرَالبياناتَالتيََوالعناصرَاالختيارية،َواتباعَترتيبَمقررَو/أوَتجميعَمقرر
َوءةَآليا(.التفاصيلَ)عناصرَالبيانات(َالمسجلةَبتكنولوجياَتوسيعَالقدرةَالمدرجةَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ)وثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقَر

 آلياآليات أمن وثائق السفر المقروءة   11الجزء 
ينصَالجزءَالحاديَعشرَعلىَمواصفاتَتمكنَالدولَومورديَسماتَاألمنَالمشفرةَمنَتنفيذَهذهَالسماتَفيَوثائقَالسفرَ)اإللكترونية(َ

َالمقروءةَآلياَالمزودةَبشريحةَدائرةَمتكاملةَللقراءةَفقط.
َيلي:َويحددَالجزءَالحاديَعشرَبروتوكوالتَالتشفيرَالالزمةَلما

 َشريحةَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسية؛منعَتزويرَبيانات 
 منعَاإلنصاتَإلىَاالتصاالتَبينَبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَوالقارئ؛ 
 َةَعلىَأساسَهيكلَالمفاتيحَالعامةَالموصوف إثباتَصحةَالبياناتَالمخزونةَفيَشريحةَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَالمعد 

َئرةَالمتكاملة.فيَالجزءَالثانيَعشر،َوإثباتَصحةَشريحةَالدا

 هيكل المفاتيح العامة الالزم لوثائق السفر المقروءة آليا  12الجزء 
عهاَدولَيحددَالجزءَالثانيَعشرَهيكلَالمفاتيحَالعامةَالمنطبقَعلىَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآليا.َوهوَيحددَالشروطَالتيَيجبَأنَتتب

شغيلَهيئاتَإصدارَالشهاداتَوهيئاتَإصدارَقوائمَإلغاءَالشهادات.َويحددَهذاَالجزءَأيضاَاإلصدارَأوَمنظماتَاإلصدار،َيماَفيهاَشروطَت
َالشروطَالتيَيجبَأنَتتبعهاَدولَاالستقبالَونظمهاَالتفتيشيةَإلثباتَصحةَالشهاداتَوقوائمَإلغاءَالشهادات.



َالمقدمةَ 31  َ1الجزء  

 

 األختام الرقمية المرئية للوثائق غير اإللكترونية – 13الجزء 
ةَوسالمةَالوثائقَغيرَاإللكترَودَالجزءَيحد َِّ هاَمأمونةَللغايةَباستخدامَنيةَبطريقةَغيرَمكلفةَنسبيا َإالَأنالثالثَعشرَختما َرقميا َلضمانَصح 

دَعمدةَثنائيَاألبعااألالمعلوماتَالواردةَفيَالوثيقةَغيرَاإللكترونيةَموق عةَبصورةَمشفرة،َوالتوقيعَمرم زَبواسطةَرمزََوالتشفيرَغيرَالمتماثل.َ
َذاتها. َومطبوعَعلىَالوثيقةَبحد 

 ذات الصلة Doc 9303 جزاء الوثيقةأو  (MRTD) ليا  آلعالقة بين عوامل شكل وثائق السفر المقروءة ا    5-2
َلشكل(االتيَبينتَاألنواعَالمحددةَمنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ)عواملDoc 9303ََمواضعَالوثيقة1ََ-1يبينَالجدولَ

 الشكلالجدول اإلسنادي لعوامل     :1-1 الجدول

َنوعَالوثيقة
 Doc 9303رقمَالجزءَمنَالوثيقةَ

1َ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12َ13َ
َ–)جوازَالسفرَالمقروءَآليا(وثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ

 َ(TD3)3ََالحجم
√ √ √ √          

سفرَالجوازَ)وثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ
 (TD3)3ََالحجمَ–(َمقروءَآليااللكترونيَاإل

√ √ √ √     √ √ √ √  

َالحجمَ–وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَفيَشكلَبطاقةَ
1َ(TD1) 

√ √ √  √         

  √ √ √ √    √  √ √ √ 1ََالحجمَ–وثيقةَالسفرَااللكترونيةَالرسميةَالمقروءةَآلياَ

َالحجمَ–وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَفيَشكلَبطاقةَ
2َ(TD2) 

√ √ √   √        

2ََالحجمَ–وثيقةَالسفرَااللكترونيةَالرسميةَالمقروءةَآلياَ
(TD2)َ√ √ √   √   √ √ √ √  

 √      √    √ √ √ التأشيرةَالمقروءةَآليا

 √     √     √ √ √َ(ETD)وثيقةَالسفرَللطوارئَ

َ

 (معياريةال)المراجع     -6
.َوفيَحالةَوجودَاختالفاتَبينَالمواصفاتَالواردةَفيDoc 9303َبعضَالقواعدَالقياسيةَالدوليةَالمشارَإليهاَفيَهذاَالنصَتشكلَأحكامَالوثيقةَ

راتَالمقروءةَبماَفيهاَالتأشيَ–والقواعدَالقياسيةَالمشارَإليها،َورغبةَفيَاتباعَشروطَمحددةَلتكوينَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياDoc 9303ََالوثيقةَ
َلمواصفاتَالواردةَفيَهذهَالوثيقة.تكونَالغلبةَلَ–آلياَ

َالتسهيالت.َاتفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليَ)"اتفاقيةَشيكاغو"(،َالملحقَالتاسعََالملحقَالتاسعَ
 ,RFC 2119:َRFC 2119, S. Bradner, “Key Words for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels”, BCP 14, RFC2119َالوثيقة

March 1997.َ

 –انتهـى  –
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