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التمهيد

بدأتَأعمالَمنظمةَالطيرانَالمدنيَالدوليَبشأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَفيَسنةََ،1968وذلكَعندماَأنشأتَلجنةَالنقلَالجويَالتابعةَ
لمجلسهاَفريقَالخبراءَالمعنيَبالجوازاتَعلىَشكلَبطاقةَ.وأنيطتَبذلكَالفريقَمسؤوليةَوضعَتوصياتَلتوحيدَالجوازاتَعلىَشكلَدفترَأوَ
بطاقةَبحيثَتكونَمقروءةَآلياَبهدفَتسريعَإنهاءَإجراءاتَالمسافرينَخاللَمكاتبَمراقبةَالجوازاتَ.وقدَوضعَالفريقَعدداَمنَالتوصياتَ،
من َبينها َاعتماد َتكنولوجيا َالتعرف َالضوئي َعلى َالحروف َ(َ )OCRبوصفها َالتكنولوجيا َالمختارة َللقراءة َاآللية َنظ ار َلنضج َتلك َالتكنولوجياَ
واقتصاديتهاَوجدارتهاَبالثقةَ.وفيَسنةََ 1980تمَنشرَالمواصفاتَوالموادَاإلرشاديةَالتيَوضعهاَالفريقَفيَصورةَالطبعةَاألولىَمنَالوثيقةَ
َ،Doc 9303بعنوانَالجوازَالمقروءَآلياَ،والتيَأصبحتَاألساسَلإلصدارَاألوليَللجوازاتَالمقروءةَآلياَفيَكلَمنَأسترالياَوكنداَوالوالياتَ
المتحدةَ .
َ،أنشأتَااليكاوَماَيعرفَاآلنَباسمَالمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَالمعنيةَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياََ(َ)TAG/MRTDالتيَتتكونَ
َُ
وفيَسنةَ1984
منَمسؤولينَحكوميينَمتخصصينَفيَإصدارَالجوازاتَووثائقَالسفرَاألخرىَ َومعاينتهاَعلىَالحدودَ،بغرضَتحديثَوتعزيزَالمواصفاتَالتيَ
أعدهاَفريقَالخبراءَ.وتمَفيماَبعدَتوسيعَحدودَاختصاصَهذاَالفريقَلتشملَ،أوالَ ،إعدادَمواصفاتَلتأشيراتَمقروءةَآلياَ،والحقاَ ،مواصفاتَ
لبطاقاتَمقروءةَآلياَيمكنَاستخدامهاَكوثائقَسفرَرسميةَ .
وفيَسنةََ،1998بدأَفريقَالعملَالمعنيَبالتكنولوجياتَالجديدةَالتابعَللفريقَاالستشاريَالفنيَالمعنيَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَالعملَلتحديدَ
أكفأَنظمَاالستداللَعلىَالهويةَبالسماتَالبيولوجيةَووسائلَتخزينَالبياناتَالمصاحبةَلهاَالستخدامهاَفيَتطبيقاتَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ،
والسيماَفيماَيتعلقَبإصدارَالوثائقَواعتباراتَالهجرةَ.وكانَالقسمَاألكبرَمنَالعملَقدَتمَقبلَوقوعَأحداثََ2001/9/11التيَدفعتَالدولَإلىَ
إيالءَأهميةَأكبرَألمنَوثائقَالسفرَوهوياتَحامليهاَ.وتمَإنهاءَالعملَبسرعةَوجرىَاعتماده َمنَقبلَالفريقَاالستشاريَالفنيَالمعنيَبوثائقَ
السفرَالمقروءةَآلياَولجنةَالنقلَالجويََ .
التقاريرَالفنيةَالناجمةَعنَذلكَبشأنَاستخدامَالقياساتَالبيومتريةَوتكنولوجياَالشرائحَالالتالمسيةَ،وهيكلَالبياناتَالمنطقيةَ ،وهيكلَالمفاتيحَ
العامةَ،وردتَفيَالمجلدَالثانيَمنَالطبعةَالسادسةَمنَالوثيقة ََ،Doc 9303الجزءَاألولَ(جوازاتَالسفرَالمقروءةَآليا) َلعامََ،2006والمجلدَ
الثانيَمنَالطبعةَالثالثةَمنَالوثيقةََ،Doc 9303الجزءَالثالثَ(وثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا)َلعامََ .2008
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المجال

تتكونَ َالوثيقة ََ Doc 9303منَوثائقَمختلفةَكالَمنهاَمستقلة َعنَاألخرىَوتم َتجميعهاَفيَنصَعامَ(ينطبقَعلىَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا)َ
وبيانَعَواملَالشكلَالخاصةَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ.انظرَالقسمَرقمََ1-5بعنوانَ"مكوناتَالوثيقةََ"Doc 9303لالطالعَعلىَلمحةَعامةَ
عنَأجزاءَهذهَالوثيقةَ .
ليسَالغرضَمنَهذهَالمواصفاتَأنَتشكلَقاعدةَقياسيةَلوثائقَالهويةَالوطنيةَ.ومعَذلكَفإنَالدولَالتيَتصدرَوثائقَهويةَتعترفَبهاَدولَ
ىَبوصفهاَوثائقَصالحةَللسفرَ،يجبَأنَتصممَوثائقَالهويةَالوطنيةَبحيثَتطابقَالمواصفاتَالواردةَفيَاألجزاءَالثالثَوالرابعَوالخامسَ
َِّ
أخر
والسادسَمنَالوثيقةََ .Doc 9303
كانَالغرضَمنَالمواصفاتَالواردةَفيَالجزءَالرابعَمنَالوثيقةََ Doc 9303أنَتطبقَخاصةَعلىَجوازَالسفرَ،ومعَذلكَفإنهاَتنطبقَبالقدرَ
ذاتهَعلىَالوثائقَاألخرىَلتحديدَالهويةَمنَالحجمََ،3مثلَجوازَالمرورَووثيقةَهويةَالبحارةَووثائقَسفرَالالجئينَ .
َ

1

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

2

األولَ.وهوَيشرحَترتيبَالمواصفاتَالمدرجةَفيَالوثيقةََ.Doc 9303ويصفَطريقةَتقسيمَالثالثةَعشرَ
َ
هذاَالجزءَمنَالوثيقةَالراهنةَهوَالجزءَ
جزءاََمنَالوثيقةََ،Doc 9303ويتضمنَمعلوماتَعامةَعنَاإليكاوَوعنَاإلرشاداتَالالزمةَلفهمَالمصطلحاتَوالتسمياتَالمختصرةَالمتبعةَفيَ
تحريرَهذهَالمواصفاتَ .

-3
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اعتبارات عامة
دور االيكاو القيادي

لقدَاتبعتَااليكاوَفيَمبادرتهاَإلعدادَمواصفاتَقياسيةَللجوازاتَووثائقَالسفرَاألخرىَالتقليدَالذيَرسختـهَمؤتمراتَالجوازاتَالتابعةَلعصبةَ
األممَفيَعقدَالعشريناتَوأعمالَالمنظمةَالتيَخلفتَعصبةَاألمم َوهيَمنظمةَاألممَالمتحدةَ.أماَتفويضَااليكاوَبمواصلةَالقيامَبدورهاَ
القياديَ،فهوَناشئَعنَاتفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليَ"اتفاقيةَشيكاغو"َالتيَتشملَجميعَأنواعَالمقتضياتَلتنفيذَعملياتَالطيرانَالمدنيَبصورةَ
فعالةَومنتظمةَ،بماَفيَذلكَترتيباتَإنهاءَإجراءاتَاألشخاصَعبرَنقاطَمراقبةَالحدودَ،أيَ :
أ) َشرطَأنَيقومَاألشخاصَالذينَيسافرونَعنَطريقَالجوَوأعضاءَطواقمَالطائراتَباتباعَقواعدَالهجرةَوالجماركَوالجوازاتَ
(المادةََ َ.)13
ب) َأنَتقومَالدولَبتسهيلَإجراءاتَالتخليصَالرسميةَعلىَالحدودَوتجنبَأيَتأخيرَالَداعيَلهَ(المادةََ .)22
ج) َأنَتقومَالدولَبالتعاونَفيَتلكَالمسائلَ(المادةََ .)23
د) َتقتضيَأنَتقومَالدولَبوضعَواعتمادَإجراءاتَقياسيةَدوليةَللهجرةَوالتخليصَالجمركيَ(المادةَ(َ37ياء))َ .
تقومَااليكاوَ،بموجبَهذاَالتفويضَ،بوضعَوتعزيزَالقواعدَالدوليةَالواردةَفيَالملحقَالتاسعَ— َالتسهيالت َباتفاقيةَشيكاغوَلتنفيذهاَمنَقبلَ
الدولَاألعضاء َ.ويتبعَمبدأَأساسيَفيَإعدادَتلكَالقواعدَالدوليةَمفادهَأنهَإذاَكانتَالسلطاتَالعامةَستسهلَإجراءاتَالمعاينة َالرسميةَعلىَ
الغالبيةَالعظمىَللمسافرينَعنَطريقَالجوَ،فإنهَيجبَعلىَتلكَالسلطاتَأنَتتمتعَبمستوىَكافَمنَالثقةَبمصداقيةَوثائقَالسفرَوبفعاليةَ
إجراءاتَالمعاينةَ.والهدفَمنَالمواصفاتَالموحدةَلوثائقَالسفرَوالبياناتَالواردةَفيهاَهوَبناءَتلكَالثقةَ .
أكدتَالجمعيةَالعموميةَلاليكاوَفيَسنةَ َ2004أنهَيجبَعلىَالمنظمةَأنَتتابعَالعملَالتعاونيَالمتعلقَبالمواصفاتَلتعزيزَأمنَومصداقيةَ
وثائقَالسفرَ،بوصفَذلكَأم اَرَيحظىَبأولويةَعاليةَ.وباإلضافةَإلىَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ(َ،)ISOفإنَالمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَ
المعنيةَبوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياََ)َ(TAG/MRTDتتشاورَمعَجهاتَأخرىَتشملَاتحادَالنقلَالجويَالدوليَ(أياتا)َوالمجلسَالدوليَللمطاراتَ
(َ)ACIوالمنظمةَالدوليةَللشرطةَالجنائيةَ(االنتربول)َ .
وفيَسنةََ،2005قامتَالدولَاألعضاءَفيَااليكاوَ،التيَكانَعددهاَحينئذََ188دولةَ،باعتمادَقاعدةَجديدةَتفيدَبأنهَيجبَعلىَجميعَالدولَ
جميعَوثائقَالسفرَغيرَالمقروءةَ
َ
البدءَبإصدارَالجوازاتَالمقروءةَآلياَ َوفقاَ َللوثيقةََ Doc 9303فيَموعدَأقصاهَسنةََ.2010ويجبَأنَتك َونَ َ
آلياَقدَانتهىَسريانهاَفيَموعدَأقصاهَعامََ.2015وقدَنشرتَهذهَالقاعدةَفيَالطبعةَالثالثةَعشرةَ(َ)2011منَالملحقَالتاسعَ—َالتسهيالتَ .
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التكاليف والمنافع النسبية لوثائق السفر المقروءة آليا

تدلَالخبرةَالمكتسبةَفيَمسألةَإصدارَالجوازاتَالمقروءةَآلياَ،وفقاَللمواصفاتَالواردةَفيَالوثيقةََ،Doc 9303علىَأنَتكاليفَإنتاجَوثائقَ
السفرَالمقروءةَآلياَقدَالَتتعدىَتكاليفَإنتاجَالوثائقَالتقليديةَ،رغمَأنَالتكلفةَستكونَأعلىَعندَتنفيذَالسماتَالبيولوجيةَللتعرفَعلىَالهويةَ
َووثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ.ومعَنموَحجمَالحركةَوازديادَعددَالدولَالتيَتركزَعلىَكيفيةَترشيدَعملياتَالتخليصَفيهاَباستخدامَقواعدَبياناتَ
بالحاسوبَوتبادلَالبياناتَبصورةَالكترونيةَ،فسوفَيكونَلوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَدورَأساسيَفيَنظمَالتطبيقَالمعززةَالحديثةَ.وقدَتحتاجَ
أجهزةَقراءةَالوثائقَواستخدامَقواعدَالبياناتَإلىَاستثماراتَكبيرةَ،ولكنَيمكنَتوقعَاستـردادَتكاليفَتلكَاالستثماراتَفيَصورةَتحسيناتَعلىَ
ِّ
ـاَفيَنظمَتخليصَتلقائيةَقدَيمكنَالدولَمنَ
األمنَوسرعةَالتخليصَودقةَالتحققَالتيَتوفرهاَتلكَالنظمَ.فاستخدامَوثائـقَالسفرَالمقروءةَآلي

الجزءََ 1المقدمةَ

3

إلغاءَمطلبَالوثائقَالورقيةَمثلَقائمةَالركابَ،وبطاقاتَالصعودَإلىَالطائرةَوالنزولَمنهاَ،والتكاليفَاإلداريةَالمصاحبةَلإلجراءاتَاليدويةَ
ذاتَالصلةَ .
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العمليـات

يةَوالقراءةَاآلليةَعلىَحدَسواءَ .
إنَوثيقةَالسفرَاألساسيةَالمقروءةَآلياَ،الجاهزةَللتعرفَالضوئيَللحروفَ(َ،)OCRوهيَمصممةَللقراءةَالبصر َ
أقرتَالدولَاألعضاءَفيَااليكاوَبأنَالتوحيدَأمرَضروريَ،وأنَالمنافعَمنَاعتمادَاألشكالَالقياساتَفيَالوثيقةََDoc 9303للجوازاتَووثائقَ
السفرَاألخرىَتتجاوزَالمحاسنَالجليـةَبالنسبةَللدولَالتيَتملكَأجهزةَللقراءةَاآلليةَوقواعدَبياناتَتستخدمَفيَنظمَالتخليصَالتلقائيةَ.وفيَ
الواقعَ،فإنَالخواصَالماديةَوسماتَأمنَالبياناتَالتيَتتسمَبهاَالوثائقَذاتهاَتمثلَدفاعاَقوياَيحولَدونَتغييرهاَأوَتزويرهاَأوَتزييفهاَ.وفضالَ
عنَذلكَ،فإنَاعتمادَالشكلَالموحدَللجزءَالمقروءَبصرياَفيَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَيسهلَعملياتَالمعاينةَالتيَيقومَبهاَالمسؤولونَفيَشركاتَ
الطيرانَوالمسؤولونَالحكوميونَ،ويؤديَذلكَإلىَتسريعَإنهاءَإجراءاتَالحركةَقليلةَالخطرَ،فيَحينَيتمَبسرعةَأكبرَالتعرفَعلىَحاالتَ
اإلشكاالتَ،وتعزيزَاألمنَ.كماَأنَاإلدخالَاالختياريَلسماتَالهويةَالبيولوجيةَمعَالبياناتَالمخزنةَعلىَدائرةَمدمجةَالتالمسيةَسيوفرَقدراَ
أكبرَمنَاألمنَومقاومةَالتزويرَ،وسيسهلَبقدرَأكبرَعلىَحامليَالوثائقَالشرعيينَالحصولَعلىَتأشيراتَالسفرَوإنهاءَاإلجراءاتَعبرَنظمَ
المعاينةَعلىَالحدودَ .

مالحظةَ—َمنَالمعترفَبهَأنهَسوفَتنشأَحاالتَلنَتكونَفيهاَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَموصلةَبصورةَصحيحةَ
بجهازَقارئَعلىَالحدودَ.وتوجدَعدةَأسبابَلحدوثَذلكَ،يكونَفشلَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَواحداَمنهاَفحسبَ.وتؤكدَااليكاوَ
أنَوثيقةَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَالتيَتفشلَقراءتهاَهيَمعَذلكَوثيقةَصحيحةَ.غيرَأنَالفشلَفيَالقراءةَيمكنَأنَينتجَعنَهجومَ
تدليسيَوينبغيَأنَتضعَدولةَالقبولَإجراءاتهاَالخاصةَللتعاملَمعَهذاَاالحتمالَ،وينبغيَأنَتشملَهذهَاإلجراءاتَالتحققَمنَالوثيقةَوحاملهاَ
بمزيدَمنَالدقةَوالتحققَأيضاَمنَأنَأيَفشلَلنَينطويَعلىَنيةَالتدليسَ .

4-3

اعتماد المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

)(ISO

لقدَحظيتَاألبوابَالخاصةَبالمواصفاتَالفنيةَفيَالوثيقةََDoc 9303باعتمادَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ،فيَصورةَقواعدَقياسيةَصادرةَ
عنَالمنظمةَبرقمََ.ISO 7501وأمكنَالحصولَعلىَذلكَاالعتمادَعنَطريقَآليةَلالتصالَتقومَمنَخاللهاَهيئاتَتصنيعَوثائقَالسفرَوأجهزةَ
القراءةَوالتقنياتَالفنيةَبتقديمَالمشورةَالفنيةَوالهندسيةَللمجموعةَاالستشاريةَالفنيةَلبرنامجَااليكاوَلتحديدَهويةَالمسافرينَتحتَإشرافَالمنظمةَ
الدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ.وقدَحازتَمواصفاتَااليكاوَ،منَخاللَعالقةَالعملَهذهَ،ويتوقعَأنَتظلَتحوزَعلىَوضعَقواعدَقياسيةَعالميةَعنَ
طريقَإجراءَمبسطَضمنَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ .
وقدَنفذتَبنجاحَترتيباتَاالتصالَمعَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ(َ،)ISOفيماَيتعلقَباعتمادَمواصفاتَجديدةَلوثائقَالسفرَبوصفهاَقواعدَ
قياسيةَصادرةَعنَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَ،وكذلكَإلقرارَالتعديالتَعلىَالمواصفاتَ.لذاَفإنَالتنقيحاتَالتيَستدخلَالحقاَعلىَالوثيقةَ
َDoc 9303ستعادَإلىَالمنظمةَالدوليةَلتوحيدَالمقاييسَالعتمادهاَبذاتَالصورةَالتيَتمتَسابقاَ .
َ

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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التعاريف والمراجع
األسماء المختصرة
االسم المختصر

االسم الكامل

-4
1-4
االسم الكامل
َ التشفيرَالثالثيَللبيانات

3DES

Triple DES

AA

Active Authentication

ABC

Automated Border Control

AFS

Anti-fraud specialist

AES

Advanced Encryption Standard

AID

Application Identifier

APDU

Application Protocol Data Unit

AO

Authorizing Officer

BAC

Basic Access Control

BER

Basic Encoding Rules

BLOB

Binary Large Object

BSC

Bar Code Signer Certificate

CA

Certification Authority– also – Chip Authentication َ َالتحققَمنَصحةَالرقاقة-َسلطةَاصدارَالترخيص–أيضا

CAM

Chip Authentication Mapping

CAN

Card Access Number

CAR

Certification Authority Reference

CBC

Cypher Block Chaining

CBEFF

Common Biometric Exchange Format Framework

CCD

Charge-Coupled Device

CDS

Document Signer Certificate

CIC

Contactless Integrated Circuit

CID

Card Identifier

CMAC

Cipher-based Message Authentication Code

CMOS

Complementary Metal–Oxide–Semiconductor

CRL

Certificate Revocation List

CSCA

Country Signing Certification Authority

CSD

Camera to Subject Distance; distance between the
eyes plane of a person and the optical centre of the
camera lens

CVCA

Country Verifying Certification Authority

DER

Distinguished Encoding Rule

َ التحققَاإليجابي

َ المراقبةَاآلليةَعلىَالحدود

َ اختصاصيَمكافحةَالتدليس

َ القاعدةَالقياسيةَللتشفيرَالمتقدم

معرفَالتطبيق

وحدةَبياناتَبروتوكولَالتطبيق

َ موظفَالتصريح

َ مراقبةَالوصولَاألساسي
َ قواعدَالتشفيرَاألساسية

َ وسيلةَكبيرةَتعملَبالنظامَالثنائي

َ شهادةَموقَعَرمزَاألعمدة

َ التحققَالتقابليَمنَصحةَالرقاقة
َ رقمَاالطالعَعلىَالبطاقة

مرجعَسلطةَالترخيص
تسلسلَكتلَالشفرة

إطارَمشتركَألشكالَتبادلَاالستدالالتَالبيولوجية

َ جهازَاقترانَالشحنات

َ شهادةَموقعَالوثيقة

َ الدائرةَالمتكاملةَالالتالمسية

َ معرفَالبطاقة

رمزَالتحققَمنَصحةَالرسالةَالقائمَعلىَالشفرة
َ شبهَموصلَمعدنىَمؤكسد مكمل

َ قائمةَإلغاءَالشهادات

َ السلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهادات

َ َالمسافةَبينَالكاميراَوالشخص؛َالمسافةَبينَمستوى
َ عينيَالشخصَوالمركزَالبصريَلعدسةَالكامي ار
َ سلطةَالترخيصَالوطنيةَالمعنيةَبالتحققَمن
الوثائقَاإللكترونية
َ قاعدةَالتشفيرَالمميَز

ََالمقدمة 1َالجزء
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االسم المختصر

االسم الكامل

DES

Data encryption standard

DF

Dedicated File

DG

Data Group

DH

Diffie Hellmann

DN

Distinguished Name

DO

Data object

DOVID

Diffractive Optically Variable Image Device
(feature with diffractive optically variable
effects, e.g. holographic effects)

DS

Document Signer

DSA

Digital signature algorithm

DTA

Digital Travel Authorization

DTBS

Data To Be Signed

DV

Document Verifier

EAL

Evaluation assurance level

ECDH

Elliptic Curve Diffie Hellmann

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

ECKA

Elliptic Curve Key Agreement

EEPROM

Electrically erasable programmable read only
memory

EF

Elementary File

EM

Eye to Mouth distance

eMRP

Electronic Machine Readable Passport

eMROTD

Electronic Machine Readable Official Travel
Document

eMRTD

Electronic Machine Readable Travel Document

eRP

Electronic Residence Permit

ERZ

Effective Reading Zone

ETS

Electronic Travel System

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

FAR

False Acceptance Rate

FIPS

Federal Information Processing Standard

FRR

False Rejection Rate

GM

Generic Mapping

االسم الكامل
َ القاعدةَالقياسيةَلتشفيرَالبيانات

َ ملفَمخصص

َ مجموعةَبيانات

َ بروتوكولَديفيَهلمان
َ االسمَالمميز

َ مادةَبيانات

َ وسيلةَتصويرَتغيرَهيكلَالصورةَحسبَالحيودَالضوئي
ََمثلَالتأثيرات،َ(ميزةَذاتَتأثيراتَانكساريةَبصريةَمتغيرة
َ )الثالثيةَاألبعاد
َ الجهةَالموقَعةَعلىَالوثيقة
َ خوارزميةَالتوقيعَالرقمي

َ إذنَالسفرَالرقمي

َ البياناتَالمرادَتوقيعها
جهازَالتدقيقَبالوثائق

َ مستوىَضمانَالتقييم

َ بروتوكولَديفيَهلمانَللمنحنىَاإلهليلجي

َ خوارزميةَالتوقيعَالرقميَللمنحنىَاإلهليلجي

َ اتفاقَمفاتيحَالمنحنياتَاإلهليلجية

َ ذاكرةَالقراءةَفقطَالقابلةَللبرمجةَوالمسحَكهربائيا

َ ملفَأولي

َ المسافةَبينَالعينَوالفم

َ جوازَسفرَإلكترونيَمقروءَآليا

َ َوثيقةَسفرَإلكترونيةَرسميةَمقروءةَآليا
َ َوثيقةَسفرَإلكترونيةَمقروءةَآليا

َ رخصةَإقامةَإلكترونية

َ جزءَالقراءةَالفعلية

َ نظامَالسفرَاإللكتروني

َ َVَمنطقةَرؤيةَالعين؛َمنطقةَتغطيَمستطيالََبمسافة
َ َمنَالمسافةَبينَالعينينَإلىَأيَجزء٪5َالَتقلَعن
منَمقلةَالعينَالمرئية

َ معدلَالقبولَالكاذب

َ القاعدةَالقياسيةَاالتحاديةَلمعالجةَالمعلومات

َ معدلَالرفضَالكاذب
َ المطابقةَالعامة

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
االسم المختصر
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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

IC

Integrated circuit

ICAO

International Civil Aviation Organization

ICC

Integrated Circuit Card

IED

Inter Eye Distance

IFD

InterFace Device

IM

Integrated Mapping

IR

InfraRed radiation

IS

Inspection System

IV

Initial Vector

LDS

Logical Data Structure

MAC

Message Authentication Code

MF

Master File

MRP

Machine readable passport

MROTD

Machine Readable Official Travel Document in
the form of a card

MRTD

Machine Readable Travel Document

MRV-A

Full-size (Format A) machine readable visa

MRV-B

Small size (Format B) machine readable visa

MRZ

Machine Readable Zone

MTF

Modulation Transfer Function

MTF20

Highest spatial frequency where the MTF is
20% or above

NAD

Node ADdress

NIST

National Institute of Standards and Technology

NTWG

New Technologies Working Group

OCR

Optical Character Recognition

OCR-B

A specific font designed for optical character
recognition

OID

Object Identifier

OVD

Optical Variable Device

OVF

Optical Variable Feature

OVI

Optically Variable Ink

االسم الكامل
َ َزاويةَاالنحرافَاألفقي؛َالحدَاألقصىَالمسموحَبه
َ لالنحرافَعنَأفقيَالخطَالوهميَبينَأنفَالشخص
َ وعدسةَالكامي ار
َ دائرةَمتكاملة

َ منظمةَالطيرانَالمدنيَالدولي

َ بطاقةَدائرةَمتكاملة

َ المسافةَبينَالعينين
َ جهازَتوصيل

َ المطابقةَالمتكاملة

َ إشعاعَتحتَاألحمر

َ نظامَالمعاينة

َ الوجهةَاألولية

َ بنيةَالبياناتَالمنطقية

َ رمزَالتحققَمنَصحةَالرسالة

َ الملفَالرئيسي

َ جوازَالسفرَالمقروءَآليا

َ وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَفيَشكلَبطاقة

َ َوثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا

َ )Aَالتأشيرةَالمقروءةَآلياَبالحجمَالكاملَ(الشكل

َ )Bَالتأشيرةَالمقروءةَآلياَبالحجمَالصغيرَ(الشكل
َ الجزءَالمقروءَآليا

َ وظيفةَتحويلَالتضمين

َ أعلىَترددَمكانيَحيثَتكونََوظيفةَتحويلَالتضمين
َ َأوَأعلى٪20

َ عنوانَالعقدة

َ المعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجيا

َ َالفريقَالعاملَللتكنولوجياتَالجديدة

َ القراءةَبالمسحَالضوئي

َ بنطَالطباعةَالمحددَللقراءةَبالمسحَالضوئي
َ معرفاتَالبنود

َ وسيلةَللمسحَالضوئيَالمتغير

َ السمةَالمتغيرةَضوئيا

َ َالحبرَالمتغيرَضوئيا

ََالمقدمة 1َالجزء
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االسم المختصر

االسم الكامل

PACE

Password Authenticated Connection
Establishment

PCD

Proximity Coupling Device

PICC

Proximity Integrated Circuit Card

PIX

Proprietary Identifier eXtension (PIX).

PKD

Public Key Directory

PKI

Public Key Infrastructure

RID

Registered IDentifier (RID)

RFID

Radio Frequency IDentification

RGB

Red-Green-Blue

ROI

Region Of Interest

ROM

Read Only Memory

RSA

Rivest, Shamir and Adleman

SFR

Spatial Frequency Response

SHA

Secure Hash Algorithm

SM

Secure Messaging

SNR

Signal to Noise Radio

SOD

Document Security Object

SPOC

Single Point Of Contact

sRGP

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

SSC

Send Sequence Counter

TA

Terminal Authentication

TAG/MRTD Technical Advisory Group on Machine Readable
Travel Documents
TAG/TRIP Technical Advisory Group on the TRaveller
identification Programme

االسم الكامل
َ فتحَاالتصالَبكلمةَسرَمصدقَعليها
َ جهازَالتقارنَالقربي

َ بطاقةَالدائرةَالمتكاملةَالقربية

ِّ َإضافة
معرفَالملكية

َ دليلَالمفاتيحَالعامة

َ البنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة

المعرفَالمسجَل
َِّ

َ تعريفَبواسطةَالتردداتَالالسلكية
َ َأزرق-أخضر-أحمر

َ منطقةَاالهتمام

َ ذاكرةَالقراءةَفقط

َ ريفستَوشميرَوأدلمان

َ استجابةَالترددَالمكاني

َ خوارزميةَالبصمةَالرقميةَالمؤمنة

َ المراسالتَالمأمونة

نسبةَاإلشارةَإلىَالضوضاء
َ حافظةَأمنَالوثيقة

َ جهةَواحدةَلالتصال
ََإنشاؤها
َ مساحةَمنَاأللوانَاألحمرَواألخضرَواألزرقَالقياسيةَتم
َلالستخدامَعلىَالشاشاتَوالطابعاتَواإلنترنتَباستخدامَاأللوانَاألساسية
.ITU-R BT.709َالواردةَفيَتوصيةَاالتحادَالدوليَلالتصاالت
َ عدادَتتابعَاإلرسال

التحققَفيَمحطةَالركاب

َ المجموعةَاالستشاريةَالفنيةَالمعنيةَبوثائقَالسفر
َ َالمقروءةَآليا

َ المجموعةَاالستشاريةَالفنيةَلبرنامجَاإليكاوَلتحديد
َ هويةَالمسافرين

TD1

Size 1 Machine Readable Official Travel
Document

َ 1َوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَالحجم

TD2

Size 2 Machine Readable Official Travel
Document

َ 2َوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَالحجم

TD3

Size 3 Machine Readable Travel Document

َ 3َوثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَالحجم

TLV

Tag Length Value

TR

Technical Report

UID

Unique IDentifier

َ مقدارَطولَالقسيمة

َ تقريرَفني

َ المعرفَالفريد

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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إشعاعَضوءَفوقَبنفسجي َ

Ultra-Violet light

UV

Visible Digital Seal

VDS

Visa Information System of the European Union

VIS

Visual Inspection Zone

VIZ

Visa Signer

VS

Visa Validation Authority

VVA

Wavelet Scalar Quantization

WSQ

ختمَرقميَمرئي

نظامَمعلوماتَتأشيراتَالدخولَالخاصَباالتحادَاألوروبي َ
الجزءَالمقروءَبصريا َ

موقعَتأشيرةَالدخول َ

سلطةَالتحققَمنَتأشيرةَالدخول َ

التمثيلَالكميَالالاتجاهيَللمويجة َ

 2-4المصطلحات والتعاريف
االصطالح

التعريف

حالةَالتطبيقََ 1:1

عمليةَاستداللَبيولوجيَ(خوارزمية)َتقارنَعينةَصورةَمعَعينةَمسجَلةَمنَالهويةَالمزع َومةَ،تُعرفَ
أيضاَباسمَالتحققَ .

حالةَالتطبيقَN:1

عمليةَاستداللَبيولوجيَ(خوارزمية) تبحثَعنَعينةَصورةَغيرَمعروفةَمسبقاَبينَالعيناتَالمسجلةَ
فيََNفيَقاعدةَبياناتَ،تُعرفَأيضاَباسمَتحديدَالهويةَ .

بوابةَالمراقبةَاآلليةَعلىَالحدود َ

بوابةَالمراقبةَاآلليةَعلىَالحدودَلوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ .

أدوبيَأحمر-أخضر-أزرقَ َ

مساحةَألوان َ(َ RGBأحمر-أخضر-أزرق)َمصممةَلتشملَمعظمَاأللوانَالتيَيمكنَتحقيقهاَعلىَ
طابعاتَاأللوانََ،CMYKولكنَباستخدامَألوانََRGBاألساسيةَعلىَجهازَمثلَشاشةَالكمبيوترَ .

خوارزمية َ

عمليةَرياضيةَمحددةَللحسابَ،مجموعةَمنَالقواعدَالتيَ،إذاَاتبعتَ،ستترتبَعليهاَنتيجةَمقررةَ .

زخرفةَمنعَاالستنساخَااللكتروني َ

صورةَتتكونَعادةَمنَخطوطَدقيقةَذاتَإزاحةَزاويةَمختلفةَومطمورةَفيَتصميمَالخلفيةَاألمنيةَ.
وعندَرؤيتهاَبصورةَعاديةَ،الَيمكنَتمييزَالصورةَعنَبقيةَالخلفيةَاألمنيةَالمطبوعةَ،ولكنَعندَ
تصويرَاألصلَالكترونياَأوَنسخهَباآللةَالناسخةَتصبحَالصورةَالمطمورةَمرئيةَ .

معرفَالتطبيقَ)َ(AID
َ

يعرفَتطبيقَمنَالتطبيقاتَ.وتطبيقاتَوثائقَالسفرَااللكترونيةَالمقروءةَآلياَت ِّ
عنصرَبياناتَ ِّ
ستخدمَ
ِّ
ِّ
َ.وهوَيشتملَعلىَمعرفَمسجلَ(َ)RID
َِّ
بعَلمعرفَالتطبيق
معرفَتطبيقَيكونَفئةَمنَالفئاتَاألر
ِّ
معرفَملكيةَ(َ )PIX
وإضافةَ َ

التناسقية َ

مفاتيحَمختلفةَمطلوبةَعلىَكلَمنَطرفيَوصلةَلالتصالَ .

خوارزميةَالتناسقية َ

يستعملَفيَهذاَالنوعَمنَعملياتَالكتابةَبالشفرةَمفتاحَلتشفيرَالنصَالبسيطَومفتاحَآخرَلفكَشفرةَ
نصَالشفرةَالمرتبطَبهَ.وهذانَالمفتاحانَلكلَمنهماَعالقةَباآلخرَويسميانَ'زوجَمنَالمفاتيح'.

مفتاحانَالتناسقيان َ

زوجَمنفصلَولكنهَمتكاملَمنَمفاتيحَالمستعملَيتألفَمنَمفتاحَعامَواحدَومفتاحَخاصَواحدَ.
وكلَمفتاحَأحاديَالطريقةَ،وهذاَيعنيَأنَالمفتاحَالذيَيستعملَلتشفيرَالمعلوماتَالَيمكنَاستعمالهَ
لفكَشفرةَنفسَالمعلومات.

التحققَمنَالصحة َ

عمليةَتعتمدَبهاَالهويةَالمدعىَبهاَلمشاركَفيَمعاملةَإلكترونية.

قاعدةَبياناتَالتحققَمنَالصحة

فيَقاعدةَالبياناتَهذهَ،يتمَتخزينَخوارزمياتَالتحققَمنَالصحةَالخاصةَبتنفيذَإجراءاتَالفحصَ
لكلَنموذجَوثيقةَ .

الجزءََ 1المقدمةَ
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مجموعةَبياناتَالتحققَمنَالصحة َ

مجموعةَمحددةَمنَإجراءاتَالفحصَلنموذجَوثيقةَضمنَقاعدةَبياناتَالتحققَمنَالصحةَ .

الصحة َ

القدرةَعلىَتأكيدَأنَبنيةَالبياناتَالمنطقيةَومكوناتهاَأنشأتهاَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ .

التصريح َ

عمليةَأمنيةَلتقريرَماَإذاَكانَيمكنَتقديمَخدمةَأمَالَ .

إذنَالسفر َ

تصريحَغيرَماديَو/أوَماديَصادرَعنَالدولةَالمستقبلةَيأذنَللمسافرَبالسفرَ .

هيئةَمرخصَلهاَبالقبول َ
رمزَاألعمدة َ

(مثلَمشغلَالطائرات)َوبصفتهاَهذهَ،فمنَالمحتملَأنَ
َِّ
هيئةَمرخصَلهاَبمعالجةَوثيقةَسفرَرسميةَ
َُيسمحَلهاَفيَالمستقبلَبتسجيلَالتفاصيلَفيَتكنولوجياَتوسيعَالسعةَاالختياريةَ .

َبعدينَ ،للبيانات َالمتعلقة َبالشيء َالذي َتم َ
َبعد َواحد َأو ُ
تمثيل َبصريَ ،يمكن َقراءته َآلياَ ،في ُ
إرفاقهَبهَ .

موقعَرمزَاألعمدة َ

يقومَالموقعَعلىَرمزَاألعمدةَبالتوقيعَرقمياََعلىَالبياناتَ(الرأسَوالرسالة)َالمشفَرةَفيَرمزَاألعمدةَ.
َويتمَتخزينَالتوقيعَأيضاَفيَرمزَاألعمدة.

شهادةَموقَعَرمزَاألعمدةَ(َ )BSC

شهادةَموقعَرمزَاألعمدةَهيَشهادةَتحتويَعلىَالمفتاحَالعامَللموقعَعلىَرمزَاألعمدةَ َ.وتُستخدمَ
شهاداتَالموقعَعلىَرمزَاألعمدة َللتحققَمنَصحةَالبياناتَالتيَتمَتوقيعهاَباستخدامَالمفتاحَ
الخاصَللموقعَعلىَرمزَاألعمدةَ .

ترميزَرمزَاألعمدة َ

ُيطلقَعلىَالتقابل َبينَالرسائلَورموزَاألعمدة َاسمَالترميزَ َ.ويتمَتحديدَهذا َالتقابل َفيَمواصفاتَ
رمزَاألعمدة َويشمل َتشفير َأرقامَأوَأحرفَمفردةَ،وحجمَماَيسمىَبالمنطقةَالصامتة َحولَرمزَ
األعمدةَ،باإلضافةَإلىَحسابَالمجاميعَاالختباريةَلتصحيحَالخطأَ .

البياناتَالشخصية َ

ةَنصَيردَفيَالجزء َالمقروءَبصرياَ ََوالجزءَالمقروءَ
َ
بياناتَشخصيةَلحامل َالوثيقةَتظهرَفيَصور
آلياَمنَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَأوَفيَالرقاقةَ،إنَوجدتَ .

سمةَاالستداللَالبيولوجي َ

خاصيةَمادية َأوَميزة َسلوكيةَشخصيةَفريدةَ َوقابلةَللقياسَتستخدمَللتعرفَعلىَأوَالتحققَمنَ
الهويةَالمدعىَبهاَلشخصَمسجلَاسمهَفيَالقيدَ .

بياناتَاالستداللَالبيولوجي َ

المعلوماتَالمستخرجةَمنَسمةَاالستداللَالبيولوجيَوالمستخدمةَإماَإلنشاءَنموذجَمرجعيَ(بياناتَ
النموذج)َوإماَللمقارنةَمعَنموذجَمرجعيَسبقَإنشاؤهَ(بياناتَالمقارنة)َ .

تحديدَالهويةَباالستداللَالبيولوجي َ

وسيلةَلتحديدَأوَتأكيدَهويةَحاملَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَعنَطريقَقياسَواعتمادَواحدةَأوَأكثرَ
منَخاصياتَحاملَالوثيقةَ .

المضاهاةَباالستداللَالبيولوجي َ

عمليةَاستعمالَخوارزميةَتقارن َنموذجينَمستمدينَمنَمرجعَاالستداللَالبيولوجيَومنَمدخالتَ
االستداللَالبيولوجيَالحيةَ،وينتجَعنهاَتقريرَالتطابقَأوَعدمَالتطابقَ .

النموذجَالمرجعيَلالستداللَالبيولوجي َ مجموعة َمن َالبيانات َتحدد َقياسا َلالستدالل َالبيولوجي َلشخص َتستعمل َكأساس َللمقارنة َبعينةَ
(بعينات)َاالستداللَالبيولوجيَالمقدمةَفيَوقتَالحقَ .
عينةَاالستداللَالبيولوجي َ

بياناتَخامَمميزةَوغيرَمتكررةَ َومحايدةَلغوياَتمثلَخاصيةَاستداللَبيولوجيَللشخصَالمسجلَ
اسمهَفيَالقيدَحسبماَسجلهاَنظامَاالستداللَالبيولوجيَ(مثلَتزويدَعينةَاإلستداللَالبيولوجيَبصورةَ
البصمةَاإلصبعيةَومشتقاتهاَالضروريةَألغراضَالتحقق)ََ .

نظامَاالستداللَالبيولوجي

نظامَتلقائيَقادرَعلىَماَيليَ :
 -1التقاطَعينةَاستداللَبيولوجيَمنَمستخدمَنهائيَلجوازَمقروءةَآليا؛

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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-2
-3
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-5

استخراجَبياناتَاالستداللَالبيولوجيَمنَعينةَاالستداللَالبيولوجيَهذه؛
مقارنةَقيمَتلكَالبياناتَالمحددةَلالستداللَالبيولوجيَبتلكَالتيَيتضمنهاَواحدَأوَأكثرَ
منَالنماذجَالمرجعية؛
تقريرَإلىَأيَمدىَتتطابقَالبياناتَ،أيَتطبيقَإجراءاتَمقررةَللمطابقةَتخصَعلىَ
وجهَالتحديدَالتحققَبالَلبسَمنَهويةَالشخصَالمسجلَبالقيدَ.ومنَوثيقته؛
بيانَماَإذاَكانَقدَتمَأوَلمَيتمَتحقيقَتحديدَالهويةَأوَالتحققَمنها.

نموذجَاالستداللَالبيولوجي َ

بياناتَمستخرجةَومضغوطةَمأخوذةَمنَعينةَلالستداللَالبيولوجي.

التحققَباالستداللَالبيولوجي َ

وسيلةَلتحديدَأوَتأكيدَهويةَحاملَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَعنَطريقَقياسَواعتمادَواحدةَأوَأكثرَ
منَخاصياتَحاملَالوثيقةَ .

بت

رقمَثنائيَ.أصغرَوحدةَممكنةَمنَالمعلوماتَفيَترميزَرقمي.

تصميمَبخطَأسودَ–َخطَأبيض َ

تصميمَيتكونَمنَخطوطَدقيقةَتأخذَعادةَشكلَضفيرةَوتستعملَأحياناَكإطارَلوثيقةَأمنيةَ.وتتحولَ
الزخرفةَمنَصورةَايجابيةَإلىَصورةَسلبيةَأثناءَتقدمهاَعبرَالصفحة َ

كتلة

سلسلةَأوَمجموعةَمنَالبتاتَتعملَعليهاَخوارزميةَللكتلة.

خوارزميةَالكتلة

انظرَشفرةَالكتلة.

شفرةَالكتلة

خوارزمياتَتعملَعلىَنصَبسيطَفيَكتلَ(سالسلَأوَمجموعات)َمنَالبتات.

التأهيلَ

طريقةَالختبارَموثوقيةَمجموعةَمنَالبيانات.

وثيقةَمولِّدة َ

وثيقةَتُستخدمَدليالَعلىَالهويةَعندَالتقدمَبطلبَللحصولَعلىَوثيقةَسفرَ .

البحثَبالتجريبَالعشوائي

محاولةَكلَمفتاحَممكنَوالتحققَمماَإذاَكانَالنصَالبسيطَالناتجَعنهاَيعنيَشيئا.

بايت

سلسلةَمنَثمانيةَبتاتَتستعملَعادةََعلىَأنهاَوحدة.

الشرح َ

كلمةَأوَعبارةَمطبوعةَلتعريفَخانة َالبياناتَ .وفيَحاالتَاستثنائيةَعندماَالَيكفيَحيزَالبياناتَ
الستيعابَلغاتَرسميةَمتعددةَيمكنَاستعمالَأرقامَبدالَمنَالكلمةَأوَالعبارةَ.ويجبَشرحَمعنىَ
هذهَاألرقامَبنصَيوضعَفيَموضعَآخرَمنَجوازَالسفرَالمقروءَآلياَ .

االلتقاط

طريقةَأخذَعينةَاستداللَبيولوجيَمنَحاملَالوثيقة.

بطاقة َ

وسيلةَوفقاَللقواعدََISO/IEC 7810وَISO/IEC 7811وَISO/IEC 7812تستخدمَلحملَالمعلوماتَ .

شهادة

ملفَإلكترونيَيفيدَب أنَزوجَمفاتيحَالتشفيرَينتميَإلىَشخصَأوَأحدَمكوناتَاألجهزةَأوَالبرامجَ
شهادةَمنَقبلَسلطةَترخيصَ َ.وبتوقيعَالشهادةَ،توافقَسلطةَ
َِّ
كماَهوَمحددَفيَالشهادةَ.تصدر َال
الترخيصَعلىَاالرتباطَبينَهويةَالشخصَأوَالمكونَوزوجَمفاتيحَالتشفيرَ َ.وقدَيتمَإبطالَالشهادةَ
إذاَلمَتعدَتشهدَعلىَصحةَهذاَاالرتباطَ َ.ومدةَصالحيةَالشهادةَمحدودة.

قائمةَإلغاءَالشهاداتَ)(CRL

قائمةَبالشهاداتَالتيَألغيتَ.وبالتاليَ،تصبحَالوثائقَذاتَالصلةَ(الموقعة) َالواردةَضمنَقائمةَ
إلغاءَالشهاداتَغيرَموثوقة.

سلطةَالترخيصَ)(CA

هيئةَموثوقَفيهاَتصدرَالشهاداتَالرقميةَللبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامة.

خوارزميةَالفحص َ

عناصرَالبرمجياتَالتيَتتيحَالتنفيذَالمحددَإلجراءاتَالفحصَ(مثلَالبحثَعنَاألنماط)َ .
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إجراءاتَالفحص

إجراءَاالختبارَلخاصيةَمعينةَلميزةَمعينةَ(مثلَفحصَوجودَالصورةَفيَضوءَاألشعةَتحتَالحمراء).

كواشفَكيميائية َ

كواشفَأمنيةَللحمايةَضدَمحاوالتَالعبثَباستخدامَالمحو َبموادَكيميائيةَ،مثلَظهورَألوانَالَ
يمكنَإعادتهاَلألصلَعندماَتالمسَالوثيقةَموادَكيميائيةَمعينةَ .

الذقن َ

الجزءَاألماميَالمركزيَمنَالفكَالسفليَ .

المضيءَالقياسيََD65بحسبَاللجنةَ مضيءَقياسيَشائعَاالستخدامَحددتهَاللجنةَالدوليةَلإلضاءةَ(َ)CIEينتميَإلىَالمجموعةَ(َ)Dمنَ
مصادرَاإلضاءةَالتيَتهدفَإلىَإقامةَظروفَإضاءةَقياسيةَفيَالهواءَالطلقَفيَأنحاءَمختلفةَ
الدوليةَلإلضاءةَ(َ )CIE
منَالعالمَ .
الشفرة

كتابةَسريةَتستندَإلىَمفتاحَأوَمجموعةَمنَالقواعدَأوَالرموزَالمحددةَسلفا.

عالماتَالتصنيف َ

انظرَعالماتَالفهرسةَ .

حبرَمتغيرَاللونَ َ

أحبارَتغيرَخاصيتهاَالبصريةَحسبَزاويةَالنظرَو/أوَنوعيةَمصدرَ(ضوئي)َحافزَ .

المقارنة َ

عمليةَمقارنةَعينةَاالستداللَالبيولوجيَبنموذجَأوَبنماذجَمرجعيةَمخزنةَمسبقاَ .أنظرَالتعرفَ
علىَالهويةَبالمقارنةَ"واحدَمقابلَعدة"َوالتحققَمنَالهويةَبالمقارنةَ"واحدَمقابلَواحد"َ .

الدائرةَالمتكاملةَالالتالمسية َ

شريحةَشبهَموصلةَتخزن َبياناتَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَوتتعاملَمعَجهازَالقراءةَعنَطريقَ
الترددَالالسلكيَوفقاَللقاعدةََ .ISO/IEC 14443

اإلطارَالمشتركَألشكالَتبادلَ
االستدالالتَالبيولوجيةَ)(CBEFF

شكلَملفَمشتركَيسهلَتبادلَبياناتَاالستداللَالبيولوجيَوتشغيلهاَالبينيَ .

رقمَالمراقبة َ

رقمَيخصصَلوثيقةَفيَوقتَصنعهاَألغراضَحفظَالسجالتَواألمنَ .

التزييف َ

نسخَأوَتصويرَغيرَمصرحَبهَلوثيقةَأمنيةَأصليةَيتمَبأيَوسيلةَكانتَ .

رمزَالبلد َ

رمزَمنَحرفينَأوَثالثةَأحرفَحسبماَهوَمحددَفيَالقاعدةََ،ISO 3166-1يستخدمَلتعيينَسلطةَ
إصدارَوثيقةَأوَجنسيةَحاملَالوثيقةَ .

عاملَاالقتصاص َ

نسبةَقطرَكاميراَاإلطارَالكاملَ(َ 43.3مم)َإلىَقطر َجهازَاستشعار َالصورةَبالكاميراَالمختارةَ.
َويمكنَتحديدَالعدسةَذاتَالبعدَالبؤريَالمناسبَلمجالَالرؤيةَالمكافئَلكاميراَاإلطارَالكاملَمنَ
خاللَمراعاةَعاملَاالقتصاصَ .

قمةَالرأس َ

أعلىَالرأسَمعَتجاهلَالشعرَ .

علمَالشفرةَ َ
َِّ

علمَتحويلَالمعلوماتَإلىَشكلَمشفرَغيرَمفهومَباستعمالَخوارزميةَومفتاحَ .

معيارَتشفيرَالبياناتَ)َ (DES

طريقةَلتشفيرَالبياناتَحددهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجياَفيَالمعيارَFIPS 46-3

السمةَالبيانية َ

إدخال َمعلومات َمرمزة َضمن َبيانات َالوثيقة َأو َبنية َالصورةَ ،ويكون َذلك َعادة َضمن َالبياناتَ
الشخصيةَ،والَسيماَالصورةَالشخصيةَ .

مجموعةَبيانات َ

سلسلةَمنَعناصرَالبياناتَالمترابطةَالمجمَعةَمعاََضمنَبنيةَبياناتَمنطقيةَ .

صفحةَالبيانات

صفحةَمنَجوازَالسفرَ،يحبذَأنَتكونَالثانيةَأوَقبلَاألخيرةَ،تتضمنَالبياناتَالشخصيةَلحاملَ
الوثيقةَ.انظرَ"البياناتَالشخصية"َ .

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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البياناتَالمرادَتوقيعهاَ(َ )DTBS

الرسالةَالتيَيتمَتقديمهاَكمدخالتَلخوارزميةَإصدارَالتواقيعَالخاصةَبنظامَللتواقيعَ .

فكَالتشفير

عمليةَإعادةَملفَمشفرَإلىَحالتهَاألصليةَعنَطريقَاستعمالَمفتاحَ .

قائمةَاالنحرافات

قائمةَموقعةَمنَدولةَاإلصدارَتحددَوثائقَالسفرَو/أوَالمفاتيحَأوَالشهاداتَغيرَالمطابقة.

الموقعَعلىَقائمةَاالنحرافات
ُ

الهيئة َالتي َتوقع َرقميا َعلى َقائمة َاالنحرافاتَ .على َأن َتكون َهذه َالهيئة َالموقعة َعلى َقائمةَ
االنحرافات مصرحاَلهاَبالتوقيعَمنَطرف السلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَ،وذلكَ
بموجبَإصدارَشهادةَتفويضَلهيئةَالتوقيعَعلىَقائمةَاالنحرافاتَ.

أداةَ ِّ
تحرفَالضوءَتتغيرَضوئيا َ

سمةَأمنيةَتحتويَعلىَصورةَمجسمةَأوَصورةَمماثلةَداخلَنسيجهاَ،وتغيرَالصورةَمظهرهاَمعَ
تغيرَزاويةَالنظرَأوَاإلضاءةَ .

التصفيحَأوَالتغليفَالشفافَبأداةَ
ِّ
تحرفَالضوءَتتغيرَضوئيا َ

تصفيحَأوَتغليفَشفافَيحتويَعلىَأداةَ ِّ
تحرفَالضوءَتتغيرَضوئياَإماَيغطيَمساحةَبأكملهاَ
وإماَيوضعَبحيثَيحميَالبياناتَالرئيسيةَفيَالوثيقةَ .

التوقيعَالرقميَ(المشفر)

نتاجَعمليةَالتشفيرَالذيَيتيحَالتحققَبالوسائلَاإللكترونيةَمنَصحةَالمعلوماتَ.وهذاَالتوقيعَليس
التوقيعَالظاهرَبشكلَرقميَالذيَيضعهَحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ .

خوارزميةَالتوقيعَالرقميَ)َ (DSA

خوارزميةَالتناسقيةَنشرهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَوالتكنولوجياَفيَالمعيارََ.FIPS 186وتوفرَهذهَ
الخوارزميةَوظيفةَالتوقيعَالرقميَفقطَ .

خطةَالتواقيعَالرقميةَ(المشفرة) َ

مجموعةَمنَثالثَخوارزمياتَ.تأخذَخوا َرزميةَتوليدَالمفاتيحَكمدخالتَمعلمةَأمانَوتخرجَزوجاََ
منَالمفاتيحَيتكونَمنَمفتاحَخاصَ َومفتاحَعامَ َ.وتأخذَخوارزميةَالتوقيعَكمدخالتَمفتاحَخاصَ،
مشفرَ َ.وتأخذَخوارزميةَالتحققَكمدخالت َمفتاحاَ َعاماََ،ورسالةَ،وتوقيعاََ،
ورسالةَ،وتخرجَتوقيعاَ َ َاَ
التواقيعَبواسطة َالمفتاحَ
َوتخرج َعبارةَ"صالح"َإذاَتمَإصدار َالتوقيعَباستخدامَخوارزميةَإصدار َ َ
الخاصَضمنَزوجَالمفاتيحَوالرسالةَكمدخالتَ،و"غيرَصالح"َإذاَكانَاألمرَخالفَذلكَ .

سمةَالوثيقةَ(الرقمية) َ

خاصيةَلوثيقة َيمكنَاستخدامهاَللتحققَمنَمحتوياتَالوثيقةَ.ومنَاألمثلةَعلىَذلكَالمعلوماتَ
النصيةَمثل َاسمَحاملَالوثيقة َأوَتاريخَاإلصدارَأوَصورةَمطبوعةَلحاملَالوثيقةَ َ.وسمةَالوثيقةَ
الرقميةَهيَالنسخةَالرقميةَلسمةَالوثيقةَ .

الختمَالرقمي َ

الصيغةَالمختصرةَللختمَالرقميَالمرئيَ .

إذنَالسفرَالرقمي

تأشيرةَإلكترونيةَيتمَإصدارهاَوالحفاظَعليهاَضمنَدولةَاإلصدارَ .

الدمغةَالمائيةَالرقمية َ

انظرَ:الستيغانوغرافياَ .

الدليل/دليلَالمفاتيحَالعامةَ)َ (PKD

مستودع َلتخزين َالمعلوماتَ .وعادة َما َيكون َدليل َلبنية َأساسية َمعينة َللمفاتيح َالعامة َمستودعاَ
لشهاداتَتشفيرَالمفاتيحَالعامةَالصادرةَعنَسلطةَترخيصَتلكَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَ،
إلىَجانبَمعلوماتَأخرىَعنَالزبائنَ.ويحفظَالدليلَأيضاَالشهاداتَالمتبادلةَوقوائمَإلغاءَالترخيصَ
وقوائمَإلغاءَالسلطاتَ .

التوقيعَالمعروضَ َ

التوقيعَالمكتوبَاألصليَأوَالنسخةَالمطبوعةَالرقميةَللتوقيعَاألصليَ .

الوثائقَالغفل َ
ُ

الشخصيةَ.وتشكلَالوثائقَالغفلَعادةَالمادةَالخامَ
الوثيقةَالغفلَهيَوثيقةَسفرَالَتحويَالبياناتَ
ُ
ُ
التيَتنشأَمنهاَوثائقَالسفرَالشخصيةَ .

الجزءََ 1المقدمةَ
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نموذجَالوثيقة َ

يغطي َنموذج َالوثيقة َسلسلة َوثائق َأمةَ ،والتي َلها َنفس َالمظهر َالبصري َ(على َسبيل َالمثالَ َ
(َ )D, P, 1, 2005و(َ )D, P, 2, 2007و(َ َ .))D, P, 3, 2010ويمكن َأن َيكون َلدى َأمة َواحدة َعدةَ
نماذجَوثائقَصالحةَقيدَالتداولَفيَوقتَمعينَ(علىَسبيلَالمثالَ(َ)GBR, P, 1, 2008و( GBR,
َ .)P, 2, 2010

رقمَالوثيقةَ َ

رقمَيحددَالوثيقةَبصورةَفريدةَ.ويوصىَبأنَيكونَرقمَالوثيقةَورقمَالمراقبةَهوَنفسَالرقمَ .

ِّ
الموقعَعلىَالوثيقة َ

هيئةَتصدرَوثيقةَاستداللَبيولوجيَوتشهدَبأنَالبياناتَالمخزنةَفيَالوثيقةَحقيقيةَبطريقةَتسمحَ
بكشفَالتغييرَالتدليسيَ .

التصميمَالمزدوج َ

تصميمَيتكونَمنَرسمينَمتداخلينَمنَأشكالَغيرَمنتظمةَصغيرةَ،يطبعَبلونينَأوَأكثرَويتطلبَ
طباعةَشديدةَاالتساقَبغرضَالحفاظَعلىَسالمةَالصورةَ .

اختالسَالمعلومات َ

التدخلَغيرَالمرخصَبهَالستخراجَوإبالغَالبياناتَ .

جزءَالقراءةَالفعلية َ

منطقةَثابتةَالمقاييسَمشتركةَبينَجميعَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ،وتوجدَفيهاَبياناتَمقروءةَآلياَ
فيَالجزءَالمقروءَآلياَيمكنَقراءتهاَباستخدامَأجهزةَقراءةَالوثائقَ .

ذاكرةَالقراءةَفقطَالقابلةَللبرمجةَ
واإللغاءَالكهربائيَ)(EEPROM

تكنولوجياَالذاكرةَغيرَالمتالشيةَحيثَيمكنَإلغاءَالبياناتَكهربائياَوإعادةَكتابتها َ

جوازَالسفرَاإللكترونيَالمقروءةَآلياَ

وثيقةَسفرَمنَالحجمََ3متوافقةَمعَمواصفاتَالجزءَالرابعَمنَالوثيقةََ،Doc 9303تتضمنَبصورةَ
إضافيةَدائرةَمتكاملةَالتالمسية َقادرةَعلىَالتعرفَباالستداللَالبيولوجيَعلىَهويةَحاملَوثيقةَ
السفرَ.وتسمىَهذهَبوثيقةَجوازَالسفرَاإللكترونيَ .

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَ

وثيقةَسفرَرسميةَمنَالحجمََ1أوَالحجمََ2متوافقةَمعَمواصفاتَالجزءَالخامسَأوَالجزءَالسادسَ
من َالوثيقة ََ ،Doc 9303وتتضمن َبصورة َإضافية َدائرة َمتكاملة َالتالمسية َقادرة َعلى َالتعرفَ
باالستداللَالبيولوجيَعلىَهويةَحاملَوثيقةَالسفرَ .

وثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ
)َ (eMRTD

َوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَ(جوازَسفرَأوَتأشيرةَأوَبطاقة)َمثبتَبهاَدائرةَمتكاملةَالتالمسيةَقادرةَعلىَ
التعرفَعلىَهويةَحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَباالستداللَالبيولوجيَطبقاَللمعاييرَالمنصوصَ
عليهاَفيَالجزءَالمعنيَمنَالوثيقةََ—َDoc 9303وثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ .

الصورةَالمطمورة َ

صورةَأوَمعلوماتَمرمزةَأوَمحجوبةَضمنَالصورةَالمرئيةَالرئيسيةَ.انظرَأيضاَالستيغانوغرافياَ .

التشفير َ

إخفاءَمعلوماتَعنَطريقَاستخدامَمفتاحَلكيَالَيفهمهاَأيَشخصَغيرَمصرحَلهَباالطالعَ
عليهاَ .

المستعملَالنهائي َ

شخصَيتعاملَمعَنظامَاالستداللَالبيولوجيَليقيدَاسمهَأوَليسمحَللنظامَبالتحققَمنَهويتهَ .

المسجلَفيَالقيدَ َ

شخصَحصلَعلىَوثيقةَسفرَالكترونيةَمقروءةَآلياَمنَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ .

القيد َ

عملية َجمع َعينات َاستدالل َبيولوجي َمن َشخص َوالقيام َفي َوقت َالحق َبإعداد َوتخزين َنماذجَ
لمراجعَاالستداللَالبيولوجيَتمثلَهويةَذلكَالشخصَ .

جوازَالسفرَاإللكترونيَ)(ePassport

االسمَالشائعَلجوازَالسفرَاإللكترونيَالمقروءَآلياَ.انظرَ"جوازَالسفرَاإللكترونيَالمقروءَآليا"َ .

قيمةَالتعريضَالضوئيَ()EV

الرقمَالذيَيمثلَمزيجاَ َمنَسرعةَغالقَالكاميراَوالرقمَالبؤريَ،بحيثَيكونَلجميعَالتركيباتَالتيَ
تنتجَنفسَالتعريضَالضوئيَقيمةَالتعريضَالضوئيَنفسهاَ(.)EV

)(eMRP

)(eMROTD

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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عمليةَتحويلَعينةَاستداللَبيولوجيَمسجلةَإلىَبياناتَاستداللَبيولوجيَلكيَيمكنَمقارنتهاَ
بنموذجَمرجعيَ .

مركزَالعين َ

اويةَالداخليةَوالزاويةَالخارجيةَللعينَ .
َ
مركزَالخطَالذيَيربطَبينَالز
َ
مالحظةََ—َ1مراكزَالعيونَهيَالنقاطَالمميزةََ12.1وََ12.2كماَهوَمحددَفيَالقاعدةَالقياسيةَ
َ .ISO/IEC 14496.- 2
َ
اويةَالداخليةَوالزاويةَالخارجيةَللعينَبواسطةَالقاعدةَالقياسيةَ ISO/IEC
َ
مالحظةََ—َ2يتمَتحديدَالز
َ .14496-2وهما َالنقطتان َالمميزتان ََ 3.12وَ 3.8للعين َاليمنىَ ،وَ 3.11وَ َ3.7
للعينَاليسرىَ .

المسافةَبينَالعينَوالفم َ

المسافة َبين َمركز َالوجه ََ Mونقطة َمنتصف َالفم َ(النقطة َالمميزة ََ 2.3من َالقاعدة َالقياسيةَ
َ .)ISO/IEC 14496-2

مركزَالوجه َ

نقطةَالمنتصفَللخطَالذيَيربطَبينَمركزيَالعينينَ .

فشلَالحصول

فشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالحصولَعلىَاالستداللَالبيولوجيَإلدراجَاسمَشخصَفيَالقيدَ .

فشلَالتسجيلَفيَالقيد

فشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَتسجيلَاسمَالشخصَفيَالقيدَ .

القبولَالكاذب

هوَأنَيتعرفَنظامَاالستداللَالبيولوجيَبطريقةَخاطئةَعلىَهويةَالشخصَأوَأنَيخطئَفيَإثباتَ
هويةَالمحتالَمنَواقعَهويتهَالمزعومةَ .

معدلَالقبولَالكاذبَ)(FAR

رقمَاحتماليَلمدىَخطأَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَماَأوَعجزهَعنَ
رفضَأيَشخصَمحتالَ.ويقدرَمعدلَالقبولَالكاذبَبالمعادلةَالتاليةَ:معدلَالقبولَالكاذبَ=َعددَ
مراتَالقبولَالكاذب/عددَمحاوالتَكشفَاالحتيالَ)َ،(FAR=NFA/NIIAأوَبالمعادلةَالتاليةَ:معدلَ
القبول َالكاذب َ= َعدد َمرات َالقبول َالكاذب/عدد َمرات َمحاوالت َالتحقق َمن َاالحتيال َ
)َ (FAR=NFA/NIVA

معدلَالمطابقةَالكاذبة

بديلَلـ"َمعدلَالقبولَالكاذب"؛َيستخدمَلتجنبَااللتباسَفيَتطبيقاتَرفضَمدعيَالهويةَإذاَكانتَ
بيانات َاستداللهم َالبيولوجي َتطابق َبيانات َاالستدالل َالبيولوجي َلشخص َاسمه َمسجل َفي َالقيدَ َ.
وفيَهذهَالتطبيقاتَينعكسَمفهومَالقبولَمعَمفهومَالرفضَ،بماَيعكسَأيضاَمعنىَ"القبولَالكاذب"َ
ومعنىَ"الرفضَالكاذب"َ .

معدلَعدمَالمطابقةَالكاذبة

بديلَلـ"َمعدلَالرفضَالكاذب"؛َيستخدمَلتجنبَااللتباسَفيَتطبيقاتَرفضَمدعيَالهويةَإذاَكانتَ
بيانات َاستداللهم َالبيولوجي َتطابق َبيانات َاالستدالل َالبيولوجي َلشخص َاسمه َمسجل َفي َالقيدَ َ.
وفيَهذهَالتطبيقاتَينعكسَمفهومَالقبولَمعَمفهومَالرفضَ،بماَيعكسَأيضاَمعنىَ"القبولَالكاذب"َ
ومعنىَ"الرفضَالكاذب"َ .

الرفضَالكاذبَ

عندماَيفشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيدَأوَ
يفشلَفيَالتحققَمنَالهويةَالمدعىَبهاَالمشروعةَلشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيدَ .

معدلَالرفضَالكاذبَ)(FRR

رقمَاحتماليَلمدىَفشلَنظامَاالستداللَالبيولوجيَفيَالتعرفَعلىَهويةَشخصَاسمهَمسجلَفيَ
القيد َأو َالتحقق َمن َالهوية َالمدعى َبها َالمشروعة َلشخص َاسمه َمسجلَفي َالقيدَ .ويقدر َمعدلَ
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الرفضَالكاذبَبالمعادلةَالتاليةَ:معدلَالرفضَالكاذبَ=َعددَمراتَالرفضَالكاذبَ/عددَمحاوالتََ
إثباتَهويةَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَ)َ،(FRR=NFR/NEIAأوَبالمعادلةَالتاليةَ:معدلَالرفضَالكاذبَ
=َعددَمراتَالرفضَالكاذب/عددَمحاوالتَالتحققَمنَاإلحتيالَ)َ.FRR =NFR/NEVAويفترضَ
فيَهذاَالتقديرَأنَيكونَعددَمحاوالتَإثباتَهويةَالمسجلَاسمهَفيَالقيدََ/عددَمحاوالتَالتحققَ
منَالهويةَممثالَلجميعَالمسجلينَفيَالقيدَ.ويستثنىَعادةَمنَمعدلَالرفضَالكاذبَأخطاءَ"الفشلَ
فيَاالطالع"َ.

السمة

عنصرَمنَالوثيقةَمناسبَإلثباتَاألصالةَ(مثلَصورةَماصةَلألشعةَتحتَالحمراء)َ .

األلياف َ

جزيئاتَصغيرةَتشبهَالخيطانَتطمرَفيَالركازةَفيَأثناءَالتصنيعَ .

الخانة َ

مجالَمحددَلعنصرَواحدَمنَالبياناتَضمنَالجزءَ .

بصمةَاإلصبعَ(بصماتَاألصابع) َ

تمثيلَبصريَواحدَ(أوَأكثر)َللبنيةَالسطحيةَلطرفَإصبعَ(ألطرافَأصابع)َحاملَالوثيقةَ .

الحبرَالمستشعَ(الفلوري) َ

حبرَيحتويَعلىَمادةَتشعَعندَتعرضهاَلضوءَبطولَموجةَمعينةَ(األشعةَفوقَالبنفسجيةَعادة)َ .

التزوير َ

التغييرَالتدليسيَفيَأيَجزءَمنَوثيقةَأصليةَ .

التغييرَالتدليسي َ

يشملَتغييرَوثيقةَحقيقيةَفيَمحاولةَإلتاحةَاستخدامهاَللسفرَمنَقبلَشخصَغيرَمصرحَلهَبذلكَ
أوَللذهابَإلىَمقصدَغيرَمصرحَبهَ.وتشكلَالتفاصيلَالشخصيةَلحاملَالوثيقةَالحقيقيَ،وخاصةَ
الصورةَالشخصيةَ،الهدفَالرئيسيَلمثلَهذاَالتغييرَ .

الطباعةَ(الشفافة)َعلىَوجهيَالصفحة َ تصميمَمطبوعَعلىَجانبيَصفحةَداخليةَمنَالوثيقةَيشكلَصورةَمتداخلةَعندَالنظرَإليهَبعدَ
تعريضهَلضوءَنفاذَ .
صورةَالوجهَالكامل

صورةَشخصيةَلحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَتُنتجَوفقاَللمواصفاتَالمحددةَفيَالوثيقةََ .Doc 9303

التأشيرةَالمقروءةَآلياَبالحجمَالكاملَ
(الشكلَ(MRV-A)َ)A

تأشيرةَمقروءةَآلياَتتوافقَمعَمواصفاتَالمقاييسَالواردةَفيَالجزءَالسابع َمنَالوثيقةََ،Doc 9303
وتكونَبمقاسَيمألَتماماَصفحةَالتأشيرةَفيَالجوازَ .

المعرض

قاعدةَبيانات َنماذجَاالستداللَالبيولوجيَلألشخاصَالذينَسبقَإدراجَأسمائهمَفيَالقيدَ ،يجوزَ
البحثَفيهاَللعثورَعلىَوسيلةَتحققَ .

الصورةَالشبحية َ

أنظرَالصورةَالظليةَ .

التشغيلَالبينيَالعالمي

قدرةَنظمَالمعاينةَ(اليدويةَأوَالتلقائية)َفيَدولَمختلفةَمنَجميعَأنحاءَالعالمَعلىَالحصولَعلىَ
البياناتَوتبادلهاَ،وعلىَمعالجةَالبياناتَالتيَتتلقاهاَمنَنظمَالدولَاألخرىَ،وعلىَاستخدامَتلكَ
البياناتَفيَعملياتَالمعاينةَفيَكلَدولةَعلىَحدةَ.ويعدَالتشغيلَالبينيَالعالميَهدفاَرئيسياَ
للمواصفاتَالموحدةَلوضعَالبياناتَسواءَالمقروءةَبالعينَأوَالمقروءةَآلياَفيَجميعَوثائقَالسفرَ
اإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ .

سمةَاالستداللَالبيولوجيَالقابلةَ
للتشغيلَالبينيَالعالمي َ

تشيرَإلىَصورةَالوجهَعلىَالنحوَالمبينَفيَالجزءَالتاسعَمنَالوثيقةََ .Doc 9303

تصميمَالضفيرة َ

ةَ،تُنتجَعادةَباستخدامَالحاس َوبَ،وتشكلَصورةَفريدةَالَيمكنَإعادةَ
زخرفةَمنَخطوطَدقيقةَمستمر َ
إنتاجهاَبصورةَصحيحةَإالَباستخدامَاألجهزةَوبرامجَالحاسوبَوالمعاييرَالتيَاستخدمتَفيَإنتاجَ
التصميمَاألصليَ .

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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البصمةَالرقمية

صيغةَرياضيةَتحولَرسالةَأياَكانَطولهاَإلىَسلسلةَفريدةَوثابتةَالطولَمنَاألرقامَتعرفَباسمَ
"موجزَالرسالة"َوتمثلَالرسالةَاألصليةَ.والبصمةَالرقميةَهيَدالةَذاتَاتجاهَواحدَ،أيَأنهَيمكنَ
عكسَالعمليةَلتحديدَالرسالةَاألصليةَ.ودالةَالبصمةَالرقميةَأيضاَلنَينتجَعنهاَنفسَموجزَالرسالةَ
منَمدخلينَمختلفينَ .

التصفيحَالشفافَالمختومَح ارريا َ

ةَوالضغطَ .
تصفيحَشفافَملتحمَبصفحةَالبياناتَالشخصيةَفيَدفترَجوازَالسفرَباستخدامَالح ارر َ

حاملَالوثيقة

شخصَفيَحوزتهَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَ،يقدمَعينةَاستداللَبيولوجيَللتحققَأوَالتعرفَعلىَ
هويتهَبينماَهوَيدعيَبهويةَمشروعةَأوَكاذبةَ.شخصَيتعاملَمعَنظامَاالستداللَالبيولوجيَليقيدَ
اسمهَأوَللتحققَمنَهويتهَ .

دليلَالمفاتيحَالعامةَلإليكاو

قاعدةَالبياناتَالمركزيةَالتيَتُستخدمَكمستودعَلتخزينَشهاداتَموقَعيَالوثائق َوالقوائمَالرئيسيةَ
للسلطات َالوطنية َالمعنية َبالتوقيع َعلى َالشهادات َوشهادات َالربط َالصادرة َعن َالسلطة َالوطنيةَ
المعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَوقوائمَإلغاءَالشهاداتَالصادرةَعنَالمشاركينَ،باإلضافةَإلىَنظامَ
لتوزيعهاَفيَمختلفَأنحاءَالعالمَ،والتيَتقومَاإليكاوَبصيانتهاَنيابةَعنَالمشاركينَلتسهيلَالمصادقةَ
علىَالبياناتَالواردةَفيَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياََ .

التعرفَعلىَالهويةَ

عمليةَمقارنةَ"واحدَإلىَعدة"َلعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبجميعَالنماذجَالمرجعيةَلالستداللَ
ِّ
يرَماَإذاَكانتَمطابقةَأليَمنَالنماذجَ،وإذاَكانتَمطابقةَ،تقريرَ
البيولوجيَالموجودةَبالملفَلتقر
هويةَحاملَوثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَالذيَط َوبقَنموذجهَ.قارنَباصطالحَ"التحقق"َ .

بطاقةَتحديدَالهوية َ

بطاقةَتستخدمَكوثيقةَلتحديدَالهويةَ .

المعرف

سلسلةَبياناتَفريدةَتستخدمَكمفتاحَفيَنظامَاالستداللَالبيولوجيَلتسميةَهويةَشخصَوالصفاتَالمرتبطةَ
بهاَ.وقدَيكونَرقمَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَمثاالَللمعرفَ .

اله َوية

المجموعةَاإلجماليةَمنَالمالمحَوالبياناتَوالصفاتَالشخصيةَوالبدنيةَالمتميزةَالتيَتتيحَبصورةَ
قاطعةَتحديدَشخصَمنَبينَآخرينَ.وفيَنظامَاالستداللَالبيولوجيَ،تثبتَالهويةَعادةَعندَتسجيلَ
الشخص َفي َالنظام َعن َطريق َاستخدام َما َيسمى َ"الوثائق َالمولدة" َمثل َشهادة َالميالد َوشهادةَ
الجنسيةَ َ.

وثيقةَالهوية َ

وثيقةَتستخدمَلتحديدَهويةَحاملهاَوجهةَإصدارهاَ،ويجوزَأنَتتضمنَبياناتَمطلوبةَكمدخالتَ
الستخدامَالوثيقةَالمقصودَ .

الصورة

تمثيلَالستداللَبيولوجيَحسبماَتلتقطَعادةَعنَطريقَجهازَفيديوَأوَآلةَتصويرَأوَجهازَمسحَ
إلكترونيَ.ويخزنَفيَصورةَرقميةَألغراضَاالستداللَالبيولوجيَ .

المحتال َ

هوَشخصَيلتمسَالحصولَعلىَوثيقةَبهويةَكاذبةَ،أوَشخصَيغيرَشكلهَليبدوَكماَلوَكانَ
شخصاَآخرَليستعملَوثيقةَسفرَذلكَالشخصَاآلخرَ .

عالماتَالفهرسة

تطبعَهذهَالعالماتَعلىَالطرفَالخارجيَلكلَصفحةَبترتيبَمتسلسلَيبدأَمنَأعلىَالصفحةَ
األولىَإلىَأدنىَالصفحةَالالحقةَ،وهكذاَدواليكَ.وتوضعَعالمةَالتسجيلَالخاصةَبالصفحةَاألخيرةَ
فيَأسفلهاَ.وطريقةَالطباعةَهذهَتؤديَإلىَظهورَشريطَمتواصلَعلىَحافةَجوازَالسفرَ.وكلَ
صفحةَتنزعَستسجلَعلىَأنهاَثغرةَ.وهذاَالشريطَعندماَيطبعَبلونَفوقَبنفسجيَلنَيظهرَللعينَ
إالَتحتَضوءَفوقَبنفسجيَ.وتسمىَهذهَالعالماتَأيضاَعالماتَالتصنيف.

الجزءََ 1المقدمةَ
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الحبرَغيرَالمرئيَباألشعةَتحتَ
الحمراء َ

حبر َيشكل َصورة َمرئية َعند َإضاءته َبضوءَفي َالجزء َالمرئي َمن َالطيفَوال َيمكن َكشفه َعندَ
إضاءتهَفيَمنطقةَاألشعةَتحتَالحمراءَ .

الحبرَالمقروءَباألشعةَتحتَالحمراء َ

حبرَقابلَللرؤيةَفيَالطيفَالضوئيَتحتَاألحمر.

تحضير
(البطاقةَالذكية) َ

عمليةَملءَذاكرةَمستديمةَ(ذاكرةَقراءةَفقطَقابلةَللبرمجةَوالمسحَكهربائياَالخََ)...ببياناتَمشتركةَ
بينَعددَكبيرَمنَالبطاقاتَمعَالقيامَأيضاَبإدراجَمقدارَأدنىَمنَالبنودَالفريدةَبالنسبةَللبطاقةَ
(مثلَالرقمَالمتسلسلَلبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَومفاتيحَإضافةَالمعلوماتَالشخصية)َ .

المعاينةَ

فعلَتقومَبهَدولةَأوَمنظمةَلفحصَوثيقةَسفرَمقروءةَآلياَمقدمةَإليهاَمنَقبلَمسافرَ(حاملَوثيقةَ
السفرَالمقروءةَآليا)َوالتحققَمنَصحتهاَ .

نظامَالمعاينةَ

نظامَيستخدمَلمعاينةَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَمنَقبلَأيَكيانَعامَأوَخاصَيحتاجَإلىَاعتمادَ
وثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ،واستخدامَهذهَالوثيقةَللتحققَمنَالهويةَ،مثالَسلطاتَمراقبةَالحدودَ
وشركاتَالطيرانَوغيرهاَمنَمشغليَالنقلَوالمؤسساتَالماليةَ .

النقشَالغائر َ

عمليةَطباعيةَتستخدَمَفيَإنتاجَالوثائقَاألمنيةَ َوتستعملَفيهاَ َوضغطَطباعةَعالَوأحبارَخاصةَ
لعملَصورةَنافرةَيمكنَاإلحساسَبهاَباللمسَعلىَسطحَالوثيقةَ .

الدائرةَالمتكاملة َ

شريحةَالكترونيةَمصممةَلمعالجةَالبياناتَو/أوَأداءَوظائفَالذاكرةَ .

بطاقةَدائرةَ(دوائر)َمتكاملة

بطاقةَأُدخلتَفيهاَدائرةَمتكاملةَواحدةَأوَأكثرَ .

السالمة َ

القدرةَعلىَتأكيدَأنَبنيةَالبياناتَالمنطقيةَومكوناتهاَلمَتُغيَرَعماَأنشأتهَدولةَأوَمنظمةَاإلصدارَ .

المسافةَبينَالعينين َ

طولَالخطَالذيَيربطَبينَمركزَالعينَاليمنىَواليسرىََ .

الوصلةَ

تعريفَفنيَموحدَللتوصيلَبينَمكونينَاثنينَ .

جهازَالتوصيل

أيَوحدةَطرفيةَأوَجهازَأوَآلةَاتصالَتوصلَبهاَبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَكهربائياَأثناءَالتشغيلَ .

التشغيلَالبيني َ

قدرةَعدةَنظمَمستقلةَأوَمكوناتَنظمَفرعيةَعلىَالعملَمعاَ .

الطباعةَالقزحية َ

انظرَالطباعةَبألوانَالطيفَ .

جهةَاإلصدار َ

المؤسسةَالتيَتصدرَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ .

كتلةَبياناتَجهةَاإلصدار َ

سلسلةَمنَمجموعاتَالبياناتَتكتبَعلىَتكنولوجياَتوسيعَالسعةَاالختياريةَمنَقبلَدولةَأوَمنظمةَ
اإلصدارَ .

سلطةَاإلصدار

السلطةَالمعتمدةَالتيَتصدرَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَلمنَيحقَلهَحملها.

دولةَاإلصدار َ

البلدَالذيَيصدرَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ .

منظمةَاإلصدار َ

منظمةَمفوضةَبإصدارَوثيقةَسفرَرسميةَ(مثلَمنظمةَاألممَالمتحدةَالمصدرةَلجوازَالمرور)َ .

َJPEGوَJPEG2000

طريقتانَقياسيتانَلضغطَبياناتَالصورَ،تستخدمانَبصفةَخاصةَفيَتخزينَصورَالوجهَ .

تبادلَالمفاتيحَ

عمليةَوضعَمفاتيحَالدوراتَالزمنيةَفيَأيديَذويَالدرايةَ .

إدارةَالمفاتيح

العمليةَالتيَيتمَبهاَتوفيرَمفاتيحَالتشفيرَالستخدامهاَبينَاألطرافَالمتصلةَالمرخصَلهاَبذلكَ .

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا

18

االصطالح

التعريف

زوجَالمفاتيح

زوجَمنَالمفاتيحَالرقميةَ–َأحدهماَعامَواآلخرَخاصَ–َيستخدمَلتشفيرَوتوقيعَالمعلوماتَالرقميةَ .

البطاقةَالملصوقة َ

عالمةَذاتيةَااللتصاقَتستعملَبوصفهاَصفحةَالبياناتَفيَجوازَالسفرَ.وعادةَالَيحبذَالتوصيةَ
باستعمالهاَوخصوصاَعلىَالوثائقَالساريةَألجلَطويل.

جوازَالمرور َ

وثيقةَتشبهَجوازَالسفرَعموماَوتصدرهاَهيئةَفوقَوطنيةَ(مثلَاألممَالمتحدة).

التصفيحَ َ

مادةَشفافةَيمكنَأنَتتمتعَبسماتَأمنيةَمصممةَبحيثَتلتحمَعلىَنحوَوثيقَفوقَالبياناتَالشخصيةَ
أوَصفحاتَأخرىَمنَالوثيقةَ .

النقشَبالليزر َ

عمليةَيتمَعنَطريقهاَ"حرق"َبياناتَشخصيةَداخلَالركازةَباستخدامَالليزرَ .

التثقيبَبالليزر َ

عمليةَيتمَعنَطريقهاَإعدادَأرقامَأوَحروفَأوَصورَبتثقيبَالركازةَبالليزرَ .

الصورةَالمستترة َ

صورةَمخفيةَداخلَصورةَنافرةَتتكونَمنَهياكلَخطيةَتختلفَفيَاالتجاهَوالصورةَالجانبيةَ َوتنتجَ
عنهاَصورةَمخفيةَتظهرَفيَزواياَرؤيةَمحددةَمسبقاَبالنقشَالغائرَ .

السمةَالعدسية َ

سمةَأمنيةَيدمجَفيهاَهيكلَعدسةَفيَسطحَالوثيقةَأوَيستخدمَكوسيلةَللتحققَ .

المعاينةَمنَالمستوىَاألول

فحصَسريعَللمعاينةَبسرعةَعندَنقطةَالمرورَ(التحققَالبصريَالسهلَأوَالتحققَمنَسماتَالوثيقةَ
باللمس)َ .

المعاينةَمنَالمستوىَالثاني

فحصَيؤديهَمفتشونَمدربونَويستخدمونَفيهَمعداتَبسيطة.

المعاينةَمنَالمستوىَالثالث

معاينةَيؤديهاَاختصاصيَقضائي.

االلتقاطَالمباشر َ

عمليةَالتقاطَعينةَاستداللَبيولوجيَعنَطريقَالتعاملَبينَحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَونظامَ
االستداللَالبيولوجيَ .

(رقاقة)َمقفلة َ

بعد َالتخصيصَ ،يجب َقفل َالرقاقةََ .وهذا َيعني َأنه َلم َيعد َمن َالممكن َتنفيذ َأوامر َالتخصيصَ،
ولمَيعدَباإلمكانَكتابةَبياناتَالتخصيصَعلىَالرقاقةََ.والَيمكنَكتابةَالبياناتَعلىَالرقاقةَإالَبعدَ
التنفيذَالناجحَآلليةَالتحققَمنَالصحةَ(ََ.)TAوالَيمكنَ"إلغاءَقفل"َالرقاقةَالمقفلةَ .

بنيةَالبياناتَالمنطقية َ

تصفَبنيةَالبياناتَالمنطقيةَكيفيةَتخزينَوتشكيلَالبياناتَفيَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَلوثيقةَ
السفرَالمقروءةَآلياََ .

التحققَمنَالوثيقةَبمساعدةَآلية َ

عمليةَتستخدمَفيهاَوسيلةَللمساعدةَعلىَالتحققَمنَصحةَالوثيقةَفيماَيتعلقَبالبياناتَو/أوَاألمنَ .

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا َ

وثيقةَ،تكونَعادةَفيَشكلَبطاقةَمقاربةَلوثيقةَالسفرَمنَالحجمََTD1َ1أوَالحجمََTD2َ2ومتوافقةَ
معَمواصفاتَالجزءَالخامسَوالجزءَالسادسَمنَالوثيقةََ،Doc 9303ويجوزَاستخدامهاَلعبورَالحدودَ
الدوليةَعنَطريقَاالتفاقَبينَالدولَالمعنيةَ .

الجوازَالمقروءَآليا َ

جوازَسفرَيتوافقَمعَالمواصفاتَالواردةَفيَالجزءَالرابعَمنَالوثيقةََ .Doc 9303وهوَينتجَعادةَ
علىَشكلَدفترَمنَالحجمََ.TD3َ 3فيهَصفحاتَتبينَمعلوماتَهويةَحاملَالجوازَواسمَدولةَ
اإلصدار َأو َهيئة َاإلصدارَ ،وصفحات َمخصصة َللتأشيرات َوغيرها َمن َالموافقاتَ .وتوضعَ
ينَببنطَالطباعةَالمقروءَآلياَويتسعَكلَسطرَمنهماَ
َ
المعلوماتَالمقروءةَآلياَعلىَسطرينَمحرر
لعددََ44حرفاَ .
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وثيقةَالسفرَالمقروءةَآليا َ

وثيقةَرسميةَتتوافقَمعَالمواصفاتَالواردةَفيَالوثيقةََ،Doc 9303تصدرهاَدولةَأوَمنظمةَويستعملهاَ
صاحبهاَللسفرَالدوليَ(مثلَجوازَالسفرَوالتأشيرةَووثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآليا)َوتشتملَعلىَ
بياناتَإلزاميةَبصريةَ(مقروءةَبالعين)َوموجزَبياناتَإلزاميةَمنفصلَ،بصيغةَيمكنَقراءتهاَآلياَ .

التأشيرةَالمقروءةَآليا َ

تأشيرةَتتوافقَمعَالمواصفاتَالواردةَفيَالجزءَالسابعَمنَالوثيقةََ.Doc 9303وتثبَتَالتأشيرةَالمقروءةَ
آلياَعادةَعلىَصفحةَتأشيراتَفيَجوازَالسفرَ .

الجزءَالمقروءَآليا َ

منطقةَثابتةَالمقاييسَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ،وتضمَمعلوماتَإلزاميةَواختياريةَصيغتَبحيثَ
تقرأَآلياَباستخدامَأساليبَالتعرفَالضوئيَعلىَالحروفَ .

سمةَاالستداللَالبيولوجيَالتيَ
يتحققَمنهاَآليا َ

سمةَبدنيةَفريدةَلتعريفَالهويةَالشخصيةَ(مثلَخواصَالوجهَأوَبصمةَاإلصبعَأوَمخططَالحدقة)َ
تخزنَفيَرقاقةَوثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ .

تشوهَالتكبير َ

عيوبَفيَالصورةَحيثَتختلفَدرجةَالتكبيرَباختالفَالمسافةَمنَالكاميراَوعمقَالوجهَ .

مفتاحَرئيسي

أصلَسلسلةَاشتقاقَالمفاتيحَ .

قائمةَرئيسية َ

القائمةَالرئيسيةَهيَقائمةَموقعةَرقميا َبشهاداتَالسلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَ
"الموثوقَبها"َمنَطرفَدولةَالقبولَالتيَأصدرتَالقائمةَالرئيسيةَ(انظرَالوثيقةََ .)Doc 9303-12

الموقعَعلىَالقائمةَالرئيسية َ

هيئةَتوقعَرقمياَعلىَالقائمةَالرئيسيةَلشهادات َالسلطةَالوطنيةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَ.
وتصرحَالسلطةَالمعنيةَبالتوقيعَعلىَالشهاداتَللموقعَعلىَالقائمةَالرئيسيةَبأنَيؤديَهذهَالوظيفةَ
ِّ
منَخاللَتزويدهَبشهادةَالموقعَعلىَالقائمةَالرئيسيةَ .

يطابق/المطابقة َ

عمليةَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَبنموذجَمخزن َمسبقاَوإعطاءَعالمةَلمستوىَالتشابهَ.ويستندَ
قرارَالقبولَأوَالرفضَإلىَماَإذاَكانتَهذهَالعالمةَتزيدَعلىَالعتبةَالمقررةَ .

رسالة َ

أصغرَمجموعةَذاتَمعنىَمنَالمعلوماتَمرسلةَمنَمرسلَإلىَمستلمَ.وقدَتشتملَهذهَالمعلوماتَ
علىَواحدةَأوَأكثرَمنَمعامالتَالبطاقاتَأوَالمعلوماتَالمتصلةَبمعامالتَالبطاقاتَ .

رمزَالتحققَمنَصحةَالرسالة َ

رمزَالتحققَمنَصحةَالرسالةَهوَموجزَرسالةَمرفقَبالرسالةَنفسهاَ.والَيمكنَحسابَرمزَالتحققَ
منَصحةَالرسالةَأوَالتحققَمنهَماَلمَيعرفَسرَماَ.ويرفقهَالمرسلَويتحققَمنهَالمستلمَالذيَ
ُ
يستطيعَالكشفَعنَتزييفَالرسالةَ .

الحبرَالمعدني َ

حبرَذوَمظهرَيشبهَالمعدنَ .

األحبارَالمتَراكبة َ

زوجَمنَاألحبارَيتمَتركيبهماَبحيثَيظهرَأنَلهماَاللونَذاتهَعندَالنظرَإليهماَفيَظروفَمحددةَ،
عندَإضاءتهماَبضوءَالنهارَعادةَ،ولكنهماَغيرَمتطابقينَتحتَطولَموجيَمختلفَ .

الطباعةَبحروفَصغيرةَللغاية َ

نصَمطبوعَأوَرموزَمطبوعةَأصغرَمنََ0,25ممََ0,7/نقاطَبيكاَ .

نمطَالتموجَفيَالنسيج َ

قطعةَحرفيةَتشبهَنمطاَمتموجاَ َناتجاَ َعنَتصويرَمشهدَأوَشيء َيحتويَعلىَتفاصيلَمتكررة َ
(مثلَالخطوطَوالنقاطَوماَإلىَذلك)َتتجاوزَدقةَجهازَاستشعارَالكامي ار.

تحويلَصورةَإلىَأخرىَتدريجياَ َ

تقنيةَمعالجةَالصورَحيثَيتمَتحويلَوجهي/وجوه َشخصينَأوَأكثر َأوَمزجها َمعاَ َلتشكيلَوجهَ
واحدَفيَصورةَفوتوغرافيةَ .

نمطَالقياسَ()MP

طولَجانبَنمطَالقياسَ:مناطقَقياسَالكثافةَلهاَشكلَمربعَوحجمََ٪30منَالمسافةَبينَالعينين؛َ
يتمَاستخدامهاَلقياسَشدةَاإلضاءةَعلىَالخدينَوالجبينَوالذقنَ .

وثائقَالسفرَالمقروءةَآليا
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صفحةَالبياناتَفيَجوازَالسفرَ
المقروءَآليا َ

صفحةَثابتةَاألبعادَداخلَالجوازَالمقروءَآلياَتحتويَعلىَعرضَقياسيَللبياناتَالمقروءةَبالعينَ
والمقروءةَآلياَ .

االستداللَالبيولوجيَالمتعدد

استخدامَأكثرَمنَاستداللَبيولوجيَواحدَ .

ذاكرةَغيرَمتالشيةَ

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

واحدَمقابلَقلة َ

خليطَمنَالتعرفَعلىَواحدَمقابلَعدةَوالتحققَمنَواحدَمقابلَواحدَ.وتنطويَعمليةَالواحدَمقابلَ
قلةَعادةَعلىَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبعددَصغيرَمنَالنماذجَالمرجعيةَلالستداللَ
البيولوجيَالموجودةَفيَالملفَ.ويلجأَإليهاَعادةَعندَالمطابقةَبالمقارنةَبـ"َقائمةَمراقبة"َألشخاصَ
ُ
مسوغينَلتحقيقَمفصلَفيَهوياتهمَأوَفيماَإذاَكانواَمنَالمجرمينَأوَاإلرهابيينَالمعروفينَ،الخَ َ.

واحدَمقابلَعدة

مرادفَالصطالحَ"تحديدَالهوية"َ .

واحدَمقابلَواحد

مرادفَالصطالحَ"التحقق"َ .

نظامَالتشغيل

برنامجَيديرَبرامجَالتطبيقَالمختلفةَالتيَيستخدمهاَالحاسوبَ .

الجهازَالمتغيرَضوئيا َ

سمةَأمنيةَتُظهرَألواناَمختلفةَأوَمظهرَصورةَاعتماداَعلىَزاويةَالرؤيةَأوَظروفَالتحققَ .

السمةَالمتغيرةَضوئيا َ

صورةَأوَسمةَيتغيرَمظهرهاَمنَحيثَاللونَو/أوَالتصميمَحسبَزاويةَالرؤيةَأوَاإلضاءةَ.وفيماَ
يليَبعضَاألمثلةَ:السماتَالتيَتحتويَهياكلَانكساريةَشديدةَالدقةَ(وسيلةَتصويرَتغيرَهيكلَ
الصورة َحسب َالحيود َالضوئي)َ ،والصور َالمجسمةَ ،واألحبار َمتغيرة َاللون َ(مثل َالحبر َذيَ
الخصائصَالضوئيةَالمتغيرة)َ،والموادَاألخرىَالحيوديةَأوَالعاكسة.

خارجَالنطاق َ

االتصاالتَالتيَتحدثَخارجَوسيلةَأوَقناةَاالتصالَالمقررةَمسبقا.

التغليف َ

غشاءَمتناهيَالرقةَأوَقشرةَواقيةَيمكنَإضافتهاَإلىَسطحَوثيقةَبدالَمنَتصفيحهاَ .

الحشو

إرفاقَبتاتَإضافيةَإلىَأيَمنَجانبيَسلسلةَبياناتَحتىَطولَمحددَمسبقاَ .

اختالفَالوضعَالزاويَ َ

يَلجسمَينظرَإليهَعلىَطولَخطيَرؤيةَمختلفينَ،ويقاسَ
اإلزاحةَأوَاالختالفَفيَالموضعَالظاهر
ُ
بزاويةَأوَنصفَزاويةَالميلَبينَهذينَالخطين.

حبرَالترقيمَالنفاذ َ

حبرَيحتويَعلىَمكونَملونَينفذَعميقاَفيَركازةَالوثيقةَ .
َ

رقمَالهويةَالشخصيَ)(PIN

رمزَأمنيَرقميَيستعملَكآليةَللتحققَالمحليَ"واحدَمقابلَواحد"َلغرضَالتأكدَمماَإذاَكانَحاملَ
البطاقةَهوَفيَالحقيقةَالشخصَالطبيعيَالمصرحَلهَبالحصولَعلىَأوَباستعمالَخدمةَمحددةَ
مثلَالحقَفيَفتحَمعلوماتَمعينةَعلىَالبطاقةَ .

إضافةَالبياناتَالشخصية َ

العمليةَالتيَتتمَبموجبهاَإضافةَالصورةَوالتوقيعَوالبياناتَالذاتيةَلشخصَمعينَإلىَالوثيقةَ .

الحبرَالفوسفوريَالمشع َ

حبرَيحتويَعلىَمادةَتتوهجَعندَتعرضهاَلضوءَبطولَموجيَمعينَ،ويظلَالتوهجَمرئياَثمَيتالشىَ
تدريجياَبعدَإزالةَمصدرَالضوءَ .

كشكَتصوير َ

نظامَآليَاللتقاطَصورَالهويةَرقمياَ َفيَالبيئاتَالعامةَأوَالمكتبية؛َيحيطَالشخصَالمعني َببيئةَ
إضاءة َيتم َالتحكم َفيها َبدرجة َعالية َويتكون َمن َكامي ار َوإضاءة َوأجهزة َطرفيةَ ،مثل َالطابعات؛َ
لهَمداخلَعلىَأحدَالجانبينَأوَكليهماَوستائرَعاكسةَللحمايةَمنَالضوءَالمحيطَ .
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الحبرَالمتلونَبالضوء َ

حبرَيتعرضَلتغيرَقابلَلالنعكاسَفيَاللونَعندَتعرضهَلضوءَبطولَموجيَمعينَ .

ركنَتصوير َ

نظامَشبهَآليَاللتقاطَصورَالهويةَرقمياَفيَبيئةَمنَالنوعَالذيَيتضمنَمنضدةَكمنضدةَالمتاجر؛َ
يتكون َمن َالكامي ار َواإلضاءةَوعادة َما َيكون َله َلوحة َمنفصلة َموضوعة َخلف َالشخصَالمعنيَ
لتوفيرَالخلفيةَالمطلوبةَولكنهَمفتوحَبخالفَذلكَ .

إبدالَالصورة َ

نوعَمنَالتزويرَتبدلَفيهَالصورةَفيَالوثيقةَبصورةَمختلفةَبعدَإصدارَالوثيقةَ .

التأشيرةَالمادية َ

وثيقةَسفرَمنَنوعَرقائقَمعدنيةَموضوعةَفيَجوازَسفرَالمسافرَ .

األمنَالمادي َ

مجموعةَمنَالتدابيرَاألمنيةَالتيَتطبقَفيَأثناءَاإلنتاجَوإضافةَالبياناتَالشخصيةَلمنعَالسرقةَ
والوصولَغيرَالمصرحَبهَإلىَالعمليةَ .

ِّ
المشاركَفيَدليلَالمفاتيحَالعامة

أيَدولةَعضوَفيَاإليكاوَأوَأيَهيئةَأخرىَتُ ِّ
رَوثائقَسفرَإلكترونيةَمقروءةَآلياَأوَتعتزمَ
َ
صد
إصدارهاَباتباعَترتيباتَالمشاركةَفيَالدليلَالذيَأنشأتهَاإليكاوَللمفاتيحَالعامة.

الصورة َ

تمثيلَبصريَلصورةَوجهَحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَبشكلَطباعيَومخزنَإلكترونياََ .

مهاجمةَالعرض َ

تقديم َخاصية َقطعةَحرفية َأوَخاصيةَبشريةَإلىَالنظامَالفرعيَاللتقاطَالسماتَالبيومترية َبطريقةَ
يمكنَأنَتتعارضَمعَالسياسةَالمقصودةَلنظامَالسماتَالبيومتريةَ .

كشفَمهاجمةَالعرض َ

التحديدَاآلليَلمهاجمةَالعرضَ .

المفتاحَالخاص

العنصرَالخاصَضمنَزوجَمفاتيحَمتكاملَغيرَمتماثلَ(معروفَللمستخدم َفقط)َ ،يستخدمَفيَ
التشفيرَبمفتاحَعامَفيَمعلوماتَفكَالتشفيرَأوَالتوقيع.

وسيلةَالتحقق َ

نموذجَاالستداللَالبيولوجيَللشخصَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَالذيَيرادَإثباتَهويتهَ .

المفتاحَالعام

المكونَالعامَلزوجَالتناسقيَمتكاملَمنَالمفاتيحَ،يستخدمَفيَمعلوماتَفكَالتشفيرَأوَالتحققَ .

شهادةَالمفتاحَالعام

معلوماتَالمفتاحَالعامَلكيانَالموقعةَمنَقبلَسلطةَالترخيصَوبذلكَتُجعلَغيرَقابلةَللنسيانَ .

تشفيرَالمفتاحَالعام

شكلَمنَالتشفيرَالالتناسقيَحيثَيكونَفيَحوزةَجميعَاألطرافَزوجَمنَالمفاتيحَ،أحدهماَخاصَ
واآلخرَعامَ،لالستعمالَفيَالتشفيرَوالتوقيعَالرقميَللبياناتَ .

البنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَ)(PKI

مجموعةَمنَالسياساتَوالعملياتَوالتكنولوجياتَالمستخدمةَللتحققَمنَمستعمليَتطبيقَأمنيَوإدراجَ
أسمائهمَفيَالقيدَوإصدارَالشهاداتَلهمَ.وتستخدمَالبنيةَاألساسيةَللمفاتيحَالعامةَممارساتَتشفيرَالمفتاحَ
العامَوترخيصَالمفاتيحَلتأمينَاالتصاالتَ .

نظامَالمفاتيحَالعامة

طريقةَللتشفيرَباستخدامَأزواجَمنَالمفاتيحَ،أحدهماَخاصَواآلخرَعامَ.وإذاَتمَالتشفيرَباستخدامَ
المفتاحَالعامَ،يتطلبَفكَالتشفيرَتطبيقَالمفتاحَالخاصَالمناظرَوالعكسَبالعكسَ .

التشوهَالشعاعي

عيوبَالصورةَحيثَتختلفَدرجةَالتكبيرَباختالفَالمسافةَمنَالمحورَالبصريَ .

الطباعةَبألوانَالطيفَ(القزحيةَأوَ
النافورةَالمقسمة) َ

أسلوبَتتمَبموجبهَطباعةَلونينَأوَأكثرَمنَالحبرَفيَالوقتَذاتهَعلىَوحدةَالطباعةَذاتهاَللحصولَ
علىَامتزاجَمتدرجَلأللوانَيشبهَماَنراهَفيَقوسَقزحَ .

االطالعَالعشوائي

وسيلة َلتخزين َالبيانات َيمكن َبها َاسترداد َعناصر َمحددة َمن َالبيانات َدون َالحاجة َإلى َالمرورَ
التتابعيَخاللَجميعَالبياناتَالمخزنةَ .
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ذاكرةَاالطالعَالعشوائيَ)(RAM

ذاكرة َمتالشية َيمكن َاالطالع َعليها َعشوائيا َتستخدم َفي َالدائرة َالمتكاملة َالتي َتحتاج َإلى َتيارَ
كهربائيَلالحتفاظَبالبياناتَ .

األحبارَالمتفاعلة َ

أحبارَتحويَكواشفَأمنيةَتمنعَالعبثَبموادَالمسحَ(اإللغاء)َ،وذلكَبفضحَموادَالتبييضَوالمذيباتَ
التيَلمستَالوثيقةَ .

ذاكرةَالقراءةَفقطَ)(ROM

ذاكرة َغير َمتالشية َتكتب َمرة َواحدةَ ،عادة َخالل َإنتاج َالدائرة َالمتكاملةَ .وتستخدم َلتخزين َنظمَ
التشغيلَوالخوارزمياتَالتيَيستخدمهاَشبهَالموصلَفيَبطاقةَدائرةَمتكاملةَأثناءَالمعامالتَ .

مسافةَالقراءة َ

المسافةَالعمليةَالقصوىَبينَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَوهوائيهاَوالجهازَالقارئَ .

كتلةَبياناتَجهةَالقبول َ

سلسلةَمنَمجموعاتَالبياناتَتكتبَعلىَتكنولوجياَتوسيعَالسعةَاالختياريةَمنَقبلَدولةَقبولَأوَ
منظمةَقبولَمرخصَلهاَ .

دولةَالقبول َ

البلدَالذيَيفتشَعلىَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ .

مجموعةَالبياناتَالمرجعية َ

تحددَالصورَالمرئيةَ َوصورَاألشعةَتحتَالحمراءَ َوصورَاألشعةَفوقَالبنفسجيةَلوثيقة َمرجعيةَ
إجراءاتَالفحصَلنموذجَالوثيقةَالمقابلَ .

مجموعةَالوثائقَالمرجعية َ

مجموعةَالوثائقَالتيَتُستخدَمَمجموعاتَالبياناتَالمرجعيةَالخاصةَبهاَلتحديدَإجراءاتَالفحصَ .
َ

التسجيلَ َ

عمليةَجعلَهويةَشخصَمعروفةَلنظامَاالستداللَالبيولوجيَ،وربطَمعرفَفريدَبتلكَالهويةَ،وجمعَ
وتسجيلَالصفاتَذاتَالصلةَبالشخصَفيَالنظامَ .

سلطةَالتسجيلَ َ

شخصَمسؤولَأوَمنظمةَمسؤولةَعنَتحديدَهويةَطالبَشهادةَرقميةَوالتحققَمنهاَ.والَتقومَسلطةَ
التسجيلَبإصدارَشهاداتَأوَالتوقيعَعليهاَ .

تصميمَ(ثالثيَاألبعاد)َنافرَ(مدالية) َ تصميمَخلفيةَأمنيةَيشملَصورةَرسمتَبحيثَتوهمَبأنهاَنافرةَعلىَسطحَالركازةَأوَغائرةَفيهَ .
االستجابة َ

رسالةَيعيدهاَالحاسوبَالتابعَإلىَالحاسوبَالرئيسيَبعدَمعالجةَأمرَتلقاهَالحاسوبَالتابعَ .

نظامَريفيستَوشميرَوأدلمانَ) َ (RSAخوارزمياتَالَمتماثلةَاخترعها َرونَريفيستَوعاديَشميرَولينَأدلمانَ.وهيَتستخدمَفيَتشفيرَ
المفاتيح َالعامةَ ،وتعتمد َعلى َسهولة َضرب َالرقمين َاألولين َالكبيرين َفي َبعضهماَ ،وتجعل َمنَ
الصعبَاستخدامهماَخارجَالمنتجَالمعنيَ .
العالمة

رقمَعلىَسلمَمنَأدنىَدرجةَإلىَأعلىَدرجةَ،يقيسَالنجاحَفيَالمطابقةَبينَسجلَوسيلةَللتحققَ
باالستداللَالبيولوجيَ(الشخصَالذيَيجريَالبحثَعنه)َوسجلَمعينَفيَمعرضَ(شخصَسبقَ
إدراجَاسمهَفيَالقيد)َ .

الصورةَالثانوية َ

تكرارَللصورةَالشخصيةَلصاحبَالوثيقةَمستنسخةَفيَمكانَآخرَمنَالوثيقةَبأيَوسيلةَكانتَ .

خوارزميةَالبصمةَالرقميةَالمؤمنةَ

التكنولوجياَونشرتَكالمعيارَاالتحاديَلمعالجةَ
بصمةَرقميةَطورهاَالمعهدَالوطنيَللمعاييرَو
َ
وظيفةَ
ُ
المعلوماتََ .FIPS-180

رسالةَمؤمنة
ُ

رسالةَمحميةَمنَالتغييرَأوَاإلنشاءَبصورةَغيرَمشروعةَ .

)(SHA

الخيطَاألمني َ

شريطَرفيعَمنَالبالستيكَأوَمادةَأخرىََُيطمرَكلياَأوَجزئياَفيَركازةَالوثيقةَفيَأثناءَإنتاجَورقهاَ.
ويجوزَتغليفَهذاَالشريطَبمادةَفلزيةَعلىَطولهَأوَعلىَجزءَمنَطولهَ .

الطباعةَالشفافةَ(علىَوجهيَالصفحة) َ انظرَالطباعةَعلىَوجهيَالصفحةَ .
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البياناتَالحساسة َ

تعدَهذهَالبياناتَأكثرَحساسيةَللخصوصيةَمنَالبياناتَغيرَالحساسةَ.وينبغيَأنَيكونَاالطالعَ
َأكثرَ.وتحددَالوثيقةََ Doc 9303-11التحققَمنَالصحةَفيَمحطةَ
َِّ
علىَالبياناتَالحساسةَمقيدا
الركَاب َكآلية َقابلة َللتشغيل َالبيني َلالطالع َعلى َالبيانات َالحساسةَ .وإذا َكان َالتشغيل َالبينيَ
غيرَمطلوبَ،يمكنَاستخدامَآلياتَأخرىَ .

الصورةَالظلية َ

تستخدمَكمرادفةَللصورةَالشبحيةَ:طباعةَثانيةَللصورةَالشخصيةَلصاحبَالوثيقةَعلىَالوثيقةَ،
مخفضةَمنَحيثَالتباينَالضوئيَو/أوَالتشبعَو/أوَالمقاسَ .

الصفحةَالعريضة َ

صفحةَمفردةَمنَركازةَفيَجوازَسفرَتشملَأكثرَمنَصفحةَمنَصفحاتهَ .

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ
الحجمَ(TD-1)َ1

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

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَ
الحجمَ(TD-2)َ2
استخـالص َ

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

القراءةَاإللكترونيةَللبياناتَالمخزونةَفيَدائرةَمتكاملةَالتالمسيةَفيَالوثيقةَبدونَتصريحَبهذهَالقراءةَ .

التأشيرةَالمقروءةَآلياَبالحجمَالصغيرَ
(الشكلََ (MRV-B)َ)B

تأشيرةَمقروءةَآلياَتتوافقَمعَمواصفاتَالمقاييسَالواردةَفيَالجزءَالسابع َمنَالوثيقةََ،Doc 9303
وتكونَبمقاسَيتيحَالحفاظَعلىَمنطقةَخاليةَعلىَصفحةَالتأشيرةَفيَجوازَالسفرَ .

االنتحال َ

تزويرَعنوانَاإلرسالَللحصولَعلىَدخولَغيرَقانونيَإلىَنظامَمأمونََ .
مالحظةَ—َانتحالَالشخصيةَوالتنكرَوالتضليلَوالتقليدَهيَأشكالَمنَاالنتحالَ .

الستيغانوغرافيا َ

تقنيةَتُ ِّ
دخلَصورةَأوَبياناتَمخفيةَفيَصورةَبصريةَأساسيةَ .

السمةَالبنيوية َ

تنطويَالسمةَالبنيويةَعلىَإدماجَمادةَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَغيرَموجودةَفيهاَعادةَ.ويجوزَ
كشفَوجودهاَبالمعاينةَالبصريةَوقياسهاَبآلةَالمعاينةَ .

الشخصَالمعني

الشخصَالذيَسيتمَعرضهَعلىَالصورة؛َمنَالمفترضَأنَيكونَهذاَالشخصَهوَحاملَوثيقةَ
السفرَالمقروءةَآلياََ .

سمةَالمادة َ

تنطويَ َسمة َالمادةَعلىَإدراج َمادةَفيَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا َال َتكونَموجودةَفيَالعادةَوالَ
تظهرَبوضوحَفيَالفحصَالبصريَ َ.ويمكنَالكشفَعنَوجودَالمادةَمنَخاللَوجودَخاصيةَمناسبةَ
للمادةَالمضافةَوحجمها.

خوارزميةَتماثليةَ َ

نوعَمنَالتشفيرَباستخدامَنفسَالمفتاحَأوَمجموعةَالمفاتيحَلتشفيرَنصَبسيطَوفكَتشفيرَنصَ
الشفرةَالمرتبطَبهَ .

مخلَق َ

مادة َغير َمصنوعة َمن َالورق َتستخدم َلصفحة َالبيانات َالشخصية َأو َالبطاقاتَ ،ويستعمل َهذاَ
المصطلحَبوصفهَمرادفاَلكلمةَ"بالستيك"َ،وهيَتشملَموادَأخرىَمثلَالبوليكربوناتَ،والبوليَإيثيلينَ
تيرفثاالتَ،والموادَالمشابهةَوتواليفهاَ .

نظامَ َ

منشأةَمحددةَلتكنولوجياَالمعلوماتَ،ذاتَغرضَوبيئةَتشغيليةَمعينينَ .

تحقيقَتكاملَالنظم َ

عمليةَيتمَبهاَتحقيقَالتكاملَبينَالنظمَوالتطبيقاتَالمواجهةَلحامليَالبطاقاتَوالداخليةَوالمواجهةَ
للشركاءَ .
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سياسةَأمنَالنظامَ َ

ِّ
يعَالمعلوماتَوالمواردَاألخرىَ
َ
الممارساتَالمنظمةَلكيفيةَإدارةَوحمايةَوتوز
مجموعةَالقوانينَوالقواعدَو
الحساسةَداخلَنظامَمحددَ .

السمةَالملموسة َ

سمةَفيَالسطحَتعطيَملمساَمميزاَللوثيقةَ .

وسمَ(السمة) َ

بايتَيحددَسمةَالوثيقةَبشكلَفريدَ.يجبَتحديدَالتقابلَبينَأوسامَالسمةََوالسماتَفيَملفَالتعريفَ .

الواسم َ

مادة َغير َموجودة َعادة َتضاف َإلى َمكونات َوثيقة َالسفر َالمقروءة َآلياَ ،وهي َعادة َسمة َتساعدَ
المعاينةَمنَالمستوىََ،3وتتطلبَأجهزةَخاصةَللكشفَعنهاَ .

األحبارَالموسومة َ

أحبارَتحتويَعلىَمركباتَالَتوجدَبصورةَطبيعيةَويمكنَالكشفَعنهاَباستعمالَأجهزةَخاصةَ .

مقاومةَالعبث َ

قدرةَالمكوناتَداخلَوثيقةَعلىَمقاومةَالتغييرَ .

النموذج/النموذجَالمرجعي َ

بياناتَتمثلَقياسَاالستداللَالبيولوجيَلشخصَاسمهَمسجلَفيَالقيدَيستخدمهاَنظامَاالستداللَ
البيولوجيَللمقارنةَبعيناتَاستداللَبيولوجيَتُقدمَالحقاَ .

حجمَالنموذج َ

كميةَذاكرةَالحاسوبَالتيَتحتلهاَبياناتَاالستداللَالبيولوجيَ .

الحبرَالمتلونَبالح اررة َ

حبرَيتعرضَلتغيرَعكوسيَفيَاللونَعندَتعريضَالصورةَالمطبوعةَلتغيرَمحددَفيَدرجةَالح اررةَ .

العتبة َ

عالمة َ"مرجعية"َ .تؤدي َالمقارنة َبين َقيمة َنتيجة َإجراءات َالفحصَوعتبة َمقابلة َإلى َاتخاذ َقرارَ
النجاح/الرسوبَ .

الصورةَالرمزية َ

صورةَشخصيةَلحاملَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ،تك َونَعادةَصورةَأماميةَكاملةَ،تمَتعديلَمقاسهاَ
لضمانَوجودَمسافةَمحددةَبينَالعينينَ.كماَيمكنَأنَتكونَقدَتمَتدويرهاَقليالَلضمانَأنَيكونَ
الخطَاألفقيَالتخيليَالمرسومَبينَمركزيَالعينينَموازياَللحافةَالعلويةَلمستطيلَالصورةَإذاَلمَيكنَ
ذلكَقدَتحققَعندَأخذَالصورةَالشخصيةَاألصليةَأوَالتقاطهاَ .

الكيانَالجديرَبالثقة َ

فيَالنظمَالتشفيريةَ)َ(cryptographicالتيَتتبعَهيكالَهرمياَيعدَالكيانَالجديرَبالثقةَهوَالكيانَذوَ
السلطةَالذيَتفترضَفيهَالثقةَوالَيشتقهاَمنَغيره.

الرمزَالمعتاد

رمزَيحلَمحلَتوقيعَحاملَالوثيقةَالذيَيعجزَعنَالتوقيع.

ركازةَغيرَمتوهجةَباألشعةَفوقَ
البنفسجية َ

ظهرَتوهجاَمرئياَعندَإضاءتهاَباألشعةَفوقَالبنفسجيةَ .
الَتُ َِّ
ركازةَ َ

المصادقة َ

عمليةَتبينَأنَالنظامَقيدَالنظرَيفيَمنَجميعَالنواحيَبمواصفاتَذلكَالنظامَ .

صورةَبالليزرَمتغيرة َ

تثقيبَبالليزرَتُظهرَمعلوماتَأوَصورَمتغيرةَحسبَزاويةَالنظرَ .
َ
سمةَتصنعَبالنقشَأوَال

التحقق/يتحقق َ

تقنياتَالقياسَالبيولوجيَ:عمليةَمقارنةَعينةَاستداللَبيولوجيَمقدمةَبنموذجَمرجعيَلالستداللَ
احدَاسمهَمسجلَفيَالقيدَيدعىَبهويتهَ،لتقريرَماَإذاَكانتَتتوافقَمعَنموذجَ
البيولوجيَلشخصَو
ُ
ن
الشخصَالمسجلَاسمهَفيَالقيدَ.قار َبمصطلحَ"التعرفَعلىَالهوية"َ .
َ
التحققَاآلليَمنَالصحةَ:يصفَالتحققَتطبيقَإجراءاتَالفحصَعلىَمجموعةَبياناتَحيةَلنموذجَ
وثيقةََ.وغالباََماَيتمَتوفيرَنتيجةَالتحققَمنَخاللَقيمةَنتيجةَرقميةَ .

موقعَالتأشيرةَ)َ (VS

السلطةَالتيَتتلقىَالبياناتَمنَنظامَتخصيصَالتأشيرةَوالتيَتستخدمَشهادةَموقعَالتأشيرةَوالمفتاحَ
الخاصَالمقابلَلتشفيرَوتوقيعَختمَرقميَمرئيَ .
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شهادةَموقَعَالتأشيرة َ

شهادةَتحتويَعلىَمعلوماتَتحددَالهيئةَالتي َقامت َبالتوقيعَعلىَختمَرقميَمرئيَعلىَالتأشيرةَ،
وتحتويَعلىَالمفتاحَالعامَالمقابلَللمفتاحَالخاصَالذيَتمَإنشاءَالتوقيعَمنَخالله.

سلطةَالمصادقةَعلىَالتأشيرةَ) َ (VVAالسلطةَالتيَتصادقَعلىَالختمَالرقميَالمرئيَباالستنادَإلىَالتأشيرةَبناءَعلىَسياسةَالمصادقةَ .
الختمَالرقميَالمرئيَ)َ (VDS

هيكلَبياناتَموقع َبصورةَمشفرة َيحتويَعلىَميزاتَالوثيقةَ،ومشفر َكرمزَأعمدة َثنائيَاألبعادَ
َومطبوعَعلىَوثيقةَ .

الجزءَالمقروءَبصرياَ)(VIZ

األجزاءَمنَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ(صفحةَالبياناتَفيَحالةَجوازَالسفرَالمقروءَآليا)َالمصممةَ
وظهرها َ(حيثماَينطبقَذلك) َالتيَالَتحدَدَعلىَأنهاَالجزءَ
منَأجلَالقراءةَالبصريةَ،أيَوجهها َ َ
المقروءَآلياَ .

الدمغةَالمائية َ

تصميمَيحتويََعلىَتدرجَلونيَ،يتشكلَفيَالورقَأوَالركازاتَاألخرىَفيَأثناءَالتصنيعَ،ويتمَذلكَ
بإزاحةَالموادَ،ويمكنَرؤيتهَعنَطريقَالضوءَالمباشرَ .

التمثيلَالكميَالالاتجاهيَللمويجة َ

وسيلةَلضغطَالبياناتَتستعملَبصورةَخاصةَفيماَيتعلقَبتخزينَصورَبصماتَاألصابعَ .

السمةَالشفافة

سمةَأمنيةَتحضرَلبناءَالركيزةَبحيثَيزالَجزءَمنهاَ،أوَبحيثَيستعاضَعنَجزءَمنهاَبمادةَشفافةَ
قادرةَعلىَاحتواءَسماتَأمنيةَإضافيةَمثلَالعدساتَأوَالعناصرَاللمسيةَ .

شهادةَ َ X.509 v3

الوثيقةَاإللكترونيةَالمعترفَبهاَدولياَإلثباتَالهويةَوملكيةَالمفتاحَالعامَالستخدامهاَعبرَأيَشبكةَ
اتصاالتَ.وتحتويَهذهَالشهادةَاسمَهيئةَاإلصدارَومعلوماتَتحديدَهويةَحاملَالوثيقةَ،والتوقيعَ
الرقميَلهيئةَاإلصدار.

الجزء َ

منطقةَتحتويَعلىَمجموعاتَمنطقيةَمنَعناصرَالبياناتَعلىَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ.وقدَ
حَِّددتَسبعةَ(َ)7أجزاءَلوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ .
َُ
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العبارات األساسية

تستخدمَالعباراتَاألساسيةَللتعبيرَعنَالمقتضياتَ .
العباراتَاألساسيةَ"يجب" و"يجب أال" و"مقرر" و"واجب" و"يمنع" و"ينبغي" و"ال ينبغي" و"موصى به"َو"يجوز" َو"اختياري"َالمستعملةَبشكلَ
حروفَداكنةَفيَهذاَالمجلدَيتعينَتفسيرهاَعلىَالنحوَالمبينَفيََ :RFC 2119
يجب

هذاَالفعلَ،هوَوالفعلَ"يتعين"ََ،يعنيَأنَالتعريفَاقتضاءَمطلقَللمواصفةَ .

يجب أال

هذهَالعبارةَتعنيَأنَالتعريفَمنعَمطلقَللمواصفةَ .

ينبغي

هذا َالفعلَ،هو ََوالصفةَ" ُموصى به"َ،يعنيَأنهَقدَتوجدَأسبابَوجيهةَفيَظروفَمعينةَللتغاضيَعن َبندَمعينَ،
ولكنَيجبَفهمَاآلثارَتماماَوالتفكيرَفيهاَبعنايةَقبلَاختيارَمسارَآخرَ .
َ

ال ينبغي

هذهَالعبارةَ،أوَالعبارةَ"غير ُموصى به"َ،تعنيَأنهَتوجدَأسبابَوجيهةَفيَظروفَمعينةَيكونَفيهاَالتصرفَالمعينَ
مقبوالَأوَحتىَمفيداَ،ولكنَيجبَفهمَاآلثارَتماماَوالتفكيرَفيهاَبعنايةَقبلَتنفيذَأيَسلوكَتصفهَهذهَالعبارةَ .
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يجوز

هذا َالفعلَ،هو ََوالصفةَ"اختياري"َ،يعنيَأنَالبندَاختياريَحقاَ.وقدَيفضل َأحدَالمستعملينَإدراجَالبندَألنَتطبيقاَ
معيناَيتطلبهَأوَألنَالمستعملَيشعرَبأنهَيعززَالتطبيقَ ،بينماَقدَيحذفَمستعمل َآخرَنفسَالبندَ.وأيَتطبيقَ
الَيشملَخياراَمعيناَيجب َإعدادهَلتشغيلهَالبيني َمعَتطبيقَآخرَالَيشملَهذاَالخيارَ،ربماَمعَوظيفيةَمخفضةَ.
ومنَنفسَالمنطلقَ،فإنَأيَتطبيقَيشملَخياراَمعيناَيجب َإعدادهَلتشغيلهَالبيني َمعَتطبيقَآخرَالَيشملَالخيارَ
(وذلكَ،بالطبعَ،باستثناءَالسمةَالتيَيوفرهاَالخيار)َ .

مشروط

هذهَالصفةَتعنيَأنَتنفيذَالبندَيتوقفَعلىَتنفيذَبنودَأخرىَ.ولهذاَالسببَتذكرَأيضاَالشروطَالتيَيصبحَالبندَ
بموجبهاَمقر ارَأوَموصىَبهَ.وهذهَالصفةَكلمةَأساسيةَإضافيةَمستخدمةَفيَالوثيقةَ(.Doc 9303.ولمَتردَهذهَالصفةَ
فيَالمعيارََ .)RFC 2119

إرشادَلالستعمال َ— َألفاظَصيغةَاألمرَالمعرفة َهناَيجبَاستعمالهاَبعنايةَولماماَ.وبصفةَخاصةَيجب َاستعمالهاَفقطَعندماَتكونَمطلوبةَ
فعالَللتشغيلَالبينيَأوَللحدَمنَالسلوكَالذيَقدَيسببَضرراَ(مثلَالحدَمنَعملياتَإعادةَاإلرسال)َ.وعلىَسبيلَالمثالَ،يجبَعدمَاستعمالهاَ
لمحاولةَفرضَأسلوبَمعينَعلىَالمنفذينَماَلمَيكنَهذاَاألسلوبَمقر ارَللتشغيلَالبينيَ .
االعتباراتَاألمنيةَ—َكثيراَماَتستعملَهذهَالعباراتَلتحديدَالتصرفَالذيَلهَآثارَأمنيةَ.واآلثارَاألمنيةَلعدمَتنفيذَيجبَأوَينبغيَ،أوَالقيامَ
بشيءَتقولَالمواصفةَأنهَيجب َأال َيتمَالقيامَبهَأوَال ينبغي َالقيامَبهَ،قدَتكونَآثاراَخفيةَجداَ.وينبغيَأنَيأخذَمؤلفوَالوثائقَالوقتَالالزمَ
لبيانَتفاصيلَاآلثارَاألمنيةَالمترتبةَعلىَإغفالَالتوصياتَأوَالمقتضياتَنظراَألنَمعظمَالمنفذينَلنَيكونواَقدَاستفادواَمنَالخبرةَوالمناقشةَ
اللتينَنجمتَعنهماَالمواصفةَ َ.
فيَحالةَتنفيذَالسمات االختياريةَ،يجبَتنفيذهاَعلىَالنحوَالمبينَفيَالوثيقةََ .Doc 9303
فيَالوثيقةََ،Doc 9303المرفقاتَإرشاديةَ.إذاَادعىَالمرءَاالمتثالَلمرفقَ(إرشادي)ََ،فيجبَاحترامَالكلماتَالرئيسيةَالمستخدمةَفيَهذاَالمرفقَ
علىَالنحوَالمحدد.
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معرفات البنود

ةَتلكَالمعرفاتَالتيَ
َ
وردَتحديدَلمعرفاتَالبنودَالتيَحددتهاَاإليكاوَفيَاألجزاءََ 10وَ 11وَ 12منَالوثيقةَرقمََ.Doc 9303وتشملَهذهَالفقر
َ
حددتهاَاإليكاوَ .
-- 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

{id-icao-mrtd-

=::

IDENTIFIER

OBJECT

-- CSCA master list
id-icao-mrtd-security-cscaMasterList
}security 2

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

ََالمقدمة 1َالجزء
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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-mrtdsecurity-extensions 1}
-- document type list, see TR “LDS and PKI Maintenance”
id-icao-mrtd-security-extensions-documentTypeList OBJECT
icao-mrtd-security-extensions 2}

IDENTIFIER

::=

{id-

-- Deviation List Base Object identifiers
id-icao-mrtd-security-DeviationList OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-mrtdsecurity 7}
id-icao-mrtd-security-DeviationListSigningKey OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icaomrtd-security 8}
id-Deviation-CertOrKey OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-DeviationList 1}
id-Deviation-CertOrKey-DSSignature OBJECT IDENTIFIER ::= {id-DeviationCertOrKey 1}
id-Deviation-CertOrKey-DSEncoding OBJECT IDENTIFIER ::= {id-DeviationCertOrKey 2}
id-Deviation-CertOrKey-CSCAEncoding OBJECT IDENTIFIER ::= {id-DeviationCertOrKey 3}
id-Deviation-CertOrKey-AAKeyCompromised OBJECT IDENTIFIER ::= {idDeviation-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-lds2travelRecords 1}
id-icao-lds2-travelRecords-access OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2travelRecords 3}
id-icao-lds2-visaRecords OBJECT IDENTIFIER ::= {id-icao-lds2 2}
id-icao-lds2-visaRecords-application OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2visaRecords 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-icaolds2- additionalBiometrics 1}
id-icao-lds2- additionalBiometrics-access OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-lds2additionalBiometrics 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}
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-- EF.DIR Object Identifiers
}id-EFDIR OBJECT IDENTIFIER ::= { id-icao-mrtd-security 13
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وضع المالحظات

تعدَالمالحظاتَالقياسيةَالصادرةَعنَاللجنةَالفنيةَالدوليةَلإللكترونياتَالتابعةَللمنظمةَالدوليةَللتوحيدَالقياسيَمفيدةَمنَحيثَالمعلوماتَ،
لكنَالمالحظاتَالمنصوصَعليهاَفيَالوثيقةََDoc 9303تعدَجزءاَمنَالنصَالقانونيَوتوضعَإلبرازَالمتطلباتَأوَالمعلوماتَاإلضافيةَ .

-5

إرشادات بشأن استعمال الوثيقة Doc 9303
1-5

مكونات الوثيقة

Doc 9303

تتألفَالوثيقةََDoc 9303منَثالثةَعشرَجزءاََ.وكلَجزءَيشرحَجانباَمحدداَمنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ.وقدَأعدتَأجزاءَالوثيقةََDoc 9303بطريقةَ
تسهلَعلىَالجهةَالتيَتصدرَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَأنَتؤلفَمجموعةَكاملةَمنَالمواصفاتَذاتَالصلةَتتعلقَبأيَنوعَمحددَمنَوثائقَالسفرَ
المقروءةَآلياَ(عاملَالشكل)َ.ويبينَالقسمََ2-5منَهذاَالجزءَاألولَالمواضعَالتيَشرحتَفيَالوثيقةََDoc 9303عواملَالشكلَ .
تشملَاألجزاءَالتاليةَجميعَالمواصفاتَالتيَنصتَعليهاَالوثيقةََDoc 9303بشأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآليا:
الجزء   1المقدمة
وهوَهذاَالجزءَمنَالوثيقةَ .
الجزء   2المواصفات الفنية ألمن تصميم وتصنيع وإصدار وثائق السفر المقروءة آليا
ينصَالجزءَالثانيَعلىَالمواصفاتَاإللزاميةَوالمواصفاتَاالختياريةَلالحتياطاتَالتيَيتعينَأنَتتبعهاَجهةَإصدارَوثائقَالسفرَوتضمنَ
بموجبهاَأنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَالصادرةَعنهاَووسائلَتحديدَهويةَحامليهاَوإصدارهاَلهمَمنيعةَضدَالتدليسَ.وتردَفيَالجزءَالثانيَأيضاَ
اصفاتَاختياريةَلألمنَالماديَالذيَيجبَتوفيرهَفيَمكاتبَإنتاجَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَوتحديدَهويةَحامليَهذهَ
َ
مواصفاتَإلزاميةَومو
الوثائقَوإصدارَهذهَالوثائقَوفحصَالعاملينَفيَهذهَالعملياتَ .
الجزء   3المواصفات المشتركة بين جميع وثائق السفر المقروءة آليا
يحددَالجزءَالثالثَالمواصفاتَالشائعةَلوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَمنَالحجمَََ(TD1)َ1والحجمَََ(TD2)َ2والحجمََ،(TD3)َ3بماَفيهاَالمواصفاتَ
الضرورية َللتشغيل َالبيني َللفحص َبالنظر َوبوسائل َالقراءة َاآللية َ(باالستدالل َعلى َالحروف َبالمسح َالبصري)َ .وترد َالمواصفات َالتفصيليةَ
المنطبقةَعلىَكلَنوعَوثيقةَفيَاألجزاءََ4إلىََ7منَالوثيقةََ .Doc 9303
الجزء   4المواصفات الفنية لجوازات السفر المقروءة آليا ] [MRPsووثائق السفر المقروءة آليا من الحجم 3
يحددَالجزءَالرابعَالمواصفاتَالموضوعةَخصيصاَلجوازاتَالسفرَالمقروءةَآلياَمنَالحجمََTD3وغيرهاَمنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَمنَالحجمَ
َ .TD3وتوخيا َلإليجاز َاستعملنا َالمصطلح َ"الجوازات َالمقروءة َآليا َ"في َجميع َأنحاء َالجزء ََ 4باستثناء َالمواضع َالمنصوص َفيها َعلى َأنَ
الموصفاتَالواردةَتنطبقَبالقدرَذاتهَعلىَجميعَوثائقَالسفرَاألخرىَالمقروءةَآلياَمنَالحجمََ .(TD3)َ3
الجزء   5المواصفات الفنية لوثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 1
يحددَالجزءَالخامسَالمواصفاتَالموضوعةَخصيصاَلوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَالحجمََ .(TD1)َ1
الجزء   6المواصفات الفنية لوثائق السفر الرسمية المقروءة آليا من الحجم 2
يحددَالجزءَالسادسَالمواصفاتَالموضوعةَخصيصاَلوثائقَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَمنَالحجمََ .(TD2)َ2
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الجزء   7التأشيرات المقروءة آليا
يحددَالجزءَالسابعَمواصفاتَالتأشيراتَالمقروءةَآلياَالتيَتضمنَالتوافقَوالتبادلَالعالميَللتأشيراتَالمقروءةَبالنظرَوالتأشيراتَالمقروءةَآلياَ.وعندماَ
تصدرَالدولةَتأشيراتَوتقبلهاَدولَاالستقبالَيمكنَاستعمالَهذهَالمواصفاتَألغراضَالسفرَ.ويجبَأنَتتضمنَالتأشيراتَالمقروءةَآلياَعلىَاألقلَ
البياناتَالمحددةَفيَشكلَقابلَللقراءةَبالنظرَوبوسائلَالمسحَالضوئيَلالستداللَعلىَالحروفَ،وذلكَعلىَالنحوَالواردَفيَالجزءَالسابعَ .
ويشملَالجزءَالسابعَمواصفاتَللفئةََAوالفئةََBمنَالتأشيراتَ،وقدَأعدَعلىَأساسَالطبعةَالثالثةَمنَالوثيقةََ،Doc 9303الجزءََ،2التأشي ارتَ
المقروءةَآلياَ(َ .)2005
الجزء   8وثائق السفر للطوارئ
يوفرَالجزءََ 8اإلرشادَوالمواصفاتَبشأنَوثائقَالسفرَللطوارئَ(َ .)ETDsوالغرضَمنَهذهَالمادةَاإلرشاديةَهوَتعزيزَنهجَمتسقَفيَإصدارَ
وثائقَالسفرَللطوارئَمنَأجلَتحسين َأمنَالوثيقةَوحمايةَالفرد َوتعزيزَثقةَأكبرَفيَالعاملينَعلىَالحدودَفيَتداولَوثائقَالسفرَللطوارئَ
هاَممارساتَومعالمَأمنيةَغيرَمتسقةَ.كماَيحددَالجزءَالثامنَاستخدامَاألختامَالرقميةَالمرئيةَفيَ
َِّ
بالموانئَومعالجةَأوجهَالضعفَالتيَتظهر
وثائقَالسفرَللطوارئَ .
الجزء   9وزع نظم االستدالل البيولوجي وخزن البيانات إلكترونيا في وثائق السفر المقروءة آليا
يحددَالجزءَالتاسعَمواصفاتَمضافةَإلىَتلكَالموضوعةَفيَاألجزاءََ 3وَ 4وَ 5وَ 6وَ 7لوثائقَالسفرَاألساسيةَالمقروءةَآلياَمنَالوثيقةَرقمَ
َ،Doc 9303لكيَتتبعهاَالدولَالراغبةَفيَإصدارَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَوالتيَتستطيعَدولةَاالستقبالَالمجهزةَبالوسائلَالمالئمةَ
أنَتقرأهاَمنَالوثيقةَالتيَتتضمنَقدراَإضافياَكبيراَمنَالبياناتَالمتعلقةَبالوثيقةَذاتهاَوالبياناتَالمتعلقةَبحاملَالوثيقةَ.وهذاَأمرَيقتضيَ
استخدامَالبياناتَالبيومتريةَاإللزاميةَالقابلةَللتشغيلَالبينيَالعالميَوالتيَتستعملَلدعمَنظمَالتعرفَعلىَصورَالوجهَ،وكذلكَبصفةَاختياريةَ
لدعمَنظمَتحديدَالهويةَمنَبصماتَاألصابعَومنَحدقةَالعينَ.وتقضيَهذهَالواصفاتَباستخدامَبياناتَبيومتريةَقابلةَللتشغيلَالبينيَالعالميَ
وخزنهاَفيَشكلَصورَشديدةَالوضوحَ .
الجزء   10هيكل البيانات المنطقي لخزن بيانات االستدالل البيولوجي وغيرها في دائرة متكاملة ال تالمسية
يحددَالجزءَالعاشرَهيكالَمنطقياَللبياناتَالالزمةَلوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَوالمطلوبةَللتشغيلَالبينيَ.وتكنولوجياَتوسيعَقدراتَ
الدوائرَالمتكاملةَالالتالمسيةَالمدرجة َفيَوثائقَالسفرَاإللكت َرونيةَالمقروءةَآلياَالتيَتحددهاَدولةَاإلصدارَأوَهيئةَاإلصدارَيجب َأنَتتيحَ
اصفاتَالتنظيمَالموحدَلهذهَالبياناتَ.ولذلكَيتعينَتحديدَجميعَعناصرَالبياناتَاإللزاميةَ
َ
البياناتَلدولَاالستقبالَ.ويحددَالجزءَالعاشرَمو
والعناصرَاالختياريةَ،واتباعَترتيبَمقررَو/أوَتجميعَمقرر َلعناصرَالبياناتَالتيَيجب َاتباعهاَللتوصلَإلىَالتشغيلَالبينيَالعالميَلقراءةَ
التفاصيلَ(عناصرَالبيانات)َالمسجلةَبتكنولوجياَتوسيعَالقدرةَالمدرجةَفيَوثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ(وثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمق َروءةَآليا)َ .
الجزء   11آليات أمن وثائق السفر المقروءة آليا
ينصَالجزءَالحاديَعشرَعلىَمواصفاتَتمكنَالدولَومورديَسماتَاألمنَالمشفرةَمنَتنفيذَهذهَالسماتَفيَوثائقَالسفرَ(اإللكترونية)َ
المقروءةَآلياَالمزودةَبشريحةَدائرةَمتكاملةَللقراءةَفقطَ .
ويحددَالجزءَالحاديَعشرَبروتوكوالتَالتشفيرَالالزمةَلماَيليَ :
 منعَتزويرَبياناتَشريحةَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسية؛
 منعَاإلنصاتَإلىَاالتصاالتَبينَبطاقةَالدائرةَالمتكاملةَوالقارئ؛
 إثباتَصحةَالبياناتَالمخزونةَفيَشريحةَالدائرةَالمتكاملةَالالتالمسيةَالمعدةَعلىَأساسَهيكلَالمفاتيحَالعامةَالموصوفَ
فيَالجزءَالثانيَعشرَ،وإثباتَصحةَشريحةَالدائرةَالمتكاملةَ .
الجزء   12هيكل المفاتيح العامة الالزم لوثائق السفر المقروءة آليا
يحددَالجزءَالثانيَعشرَهيكلَالمفاتيحَالعامةَالمنطبقَعلىَوثائقَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ.وهوَيحددَالشروطَالتيَيجبَأنَتتبعهاَدولَ
اإلصدارَأوَمنظماتَاإلصدارَ،يماَفيهاَشروطَتشغيلَهيئاتَإصدارَالشهاداتَوهيئاتَإصدارَقوائمَإلغاءَالشهاداتَ.ويحددَهذاَالجزءَأيضاَ
الشروطَالتيَيجبَأنَتتبعهاَدولَاالستقبالَونظمهاَالتفتيشيةَإلثباتَصحةَالشهاداتَوقوائمَإلغاءَالشهاداتَ .

الجزءََ 1المقدمةَ

31

الجزء  – 13األختام الرقمية المرئية للوثائق غير اإللكترونية

يحددَالجزءَالثالثَعشرَختما َرقميا َلضمانَصحةَوسالمةَالوثائقَغيرَاإللكترَونيةَبطريقةَغيرَمكلفةَنسبياَإالَأنهاَمأمونةَللغايةَباستخدامَ
َِّ
التشفيرَغيرَالمتماثلََ.والمعلوماتَالواردةَفيَالوثيقةَغيرَاإللكترونيةَموقعةَبصورةَمشفرةَ،والتوقيعَمرمزَبواسطةَرمزَاألعمدةَثنائيَاألبعادَ
ومطبوعَعلىَالوثيقةَبحدَذاتهاَ .
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العالقة بين عوامل شكل وثائق السفر المقروءة آليا ( )MRTDوأجزاء الوثيقة  Doc 9303ذات الصلة

يبينَالجدولََ1-1مواضعَالوثيقةََDoc 9303التيَبينتَاألنواعَالمحددةَمنَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ(عواملَالشكل) َ
الجدول :1-1

الجدول اإلسنادي لعوامل الشكل

رقمَالجزءَمنَالوثيقةَDoc 9303

نوعَالوثيقة َ

5

6

2 َ1

3

4

وثيقةَالسفرَالمقروءةَآلياَ(جوازَالسفرَالمقروءَآليا)–َ
الحجمََ(TD3)َ3

√

√

√

√

وثيقةَالسفرَاإللكترونيةَالمقروءةَآلياَ(جوازَالسفرَ
اإللكترونيَالمقروءَآليا)َ–َالحجمَ(TD3)َ3

√

√

√

√

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَفيَشكلَبطاقةَ–َالحجمَ
(TD1)َ1

√

√

√

√

وثيقةَالسفرَااللكترونيةَالرسميةَالمقروءةَآلياَ–َالحجمََ1

√

√

√

√

وثيقةَالسفرَالرسميةَالمقروءةَآلياَفيَشكلَبطاقةَ–َالحجمَ
(TD2)َ2

√

√

√

√

وثيقةَالسفرَااللكترونيةَالرسميةَالمقروءةَآلياَ–َالحجمََ2
)َ (TD2

√

√

√

√

التأشيرةَالمقروءةَآليا

√

√

√

وثيقةَالسفرَللطوارئَ(َ )ETD

√

√

√

7

8

9

√

√

√

َ 13 َ 12 11 10

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

َ
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المراجع (المعيارية)

بعضَالقواعدَالقياسيةَالدوليةَالمشارَإليهاَفيَهذاَالنصَتشكلَأحكامَالوثيقةََ.Doc 9303وفيَحالةَوجودَاختالفاتَبينَالمواصفاتَالواردةَفيَ
الوثيقةََDoc 9303والقواعدَالقياسيةَالمشارَإليهاَ،ورغبةَفيَاتباعَشروطَمحددةَلتكوينَوثائقَالسفرَالمقروءةَآلياَ–َبماَفيهاَالتأشيراتَالمقروءةَ
آلياَ–َتكونَالغلبةَللمواصفاتَالواردةَفيَهذهَالوثيقةَ .
الملحقَالتاسعَ

َاتفاقيةَالطيرانَالمدنيَالدوليَ("اتفاقيةَشيكاغو")َ،الملحقَالتاسعََالتسهيالتَ .

الوثيقةَRFC 2119, S. Bradner, “Key Words for Use in RFCs to Indicate Requirement Levels”, BCP 14, RFC2119, َ :RFC 2119

َ .March 1997

– انتهـى –

