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المجال

يحدد الجزء السابع من الوثيقة  Doc 9303مواصفات التأشيرات المقروءة آليا ( )MRVالتي تتيح التوافق والتبادل العالمي باستخدام كل من
الوسائل البصرية (المقروءة بالعين) والمقروءة آليا .وتضع المواصفات قواعد قياسية للتأشيرات يمكن ،عندما تصدرها دولة وتقبلها دولة مستقِبلة،
استخدامها ألغراض السفر .ويجب أن تحتوي التأشيرات المقروءة آليا ،كحد أدنى ،على البيانات المحددة هنا في شكل مقروء بصريا وعن
التعرف البصري على الرموز على السواء ،حسبما هو معروض في هذه الوثيقة .ويحتوي الجزء السابع على مواصفات لكل من
طريق أساليب ّ
نوعي التأشيرات  Format-Aو .Format-B
ويجب أن ُيق أر الجزء السابع باالقتران مع ما يلي:

المقدمة؛



الجزء ا



والجزء 2



والجزء   3المواصفات الفنية المشتركة بين جميع وثائق السفر المقروءة آليا؛







والجزء 13

-2

المواصفات الفنية ألمن تصميم وتصنيع وإصدار وثائق السفر المقروءة آليا؛



األختام الرقمية الظاهرة.

المواصفات الفنية للتأشيرات المقروءة آليا من الشكل (أ) ()MRV-A

يحدد هذا القسم تلك المواصفات الفريدة للتأشيرات المقروءة آليا من الشكل (أ) ) (MRV-Aوهي ضرورية للتشغيل المتبادل العالمي.
والمواصفات ُمدرجة من أجل التوسيع التقديري لقدرة التأشيرة المقروءة آليا على استيعاب البيانات الذي يتجاوز تلك المحددة للتشغيل المتبادل
حيز أقصى متوافر الستيعاب متطلباتها
العالمي .والتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) مناسبة لكي تستخدمها الدول الراغبة في الحصول على ّ
من البيانات والتي ال تحتاج إلى الحفاظ على مساحة خالية على صفحة التأشيرة بالجواز بجوار التأشيرة.
1-2

أبعاد وموقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

يجب أن تكون أبعاد وموقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) كما يلي:
األبعاد االسمية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .يجب أن تكون األبعاد االسمية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) كما يلي:
 80.0ملم ×  120.0ملم ( 3.15انش ×  4.72بوصة)
هوامش التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .تشير مواصفات األبعاد إلى الحدود الخارجية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .ويجب أن
ُيترك خآليا من البيانات هامش  2.0ملم ( 0.08بوصة) على طول كل حافة خارجية ،باستثناء جزء العنوان.

التفاوتات المسموح بها لحواف التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .يجب أن تكون حواف التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) داخل المساحة
مبين في الشكل (.)1
المحددة بالمستطيلين المشتركين في المركز كما هو ّ

المستطيل الداخلي 79.0 :ملم ×  119.0ملم ( 3.11بوصة ×  4.69بوصة)
المستطيل الخارجي 81.0 :ملم ×  121.0ملم ( 3.19بوصة ×  4.76بوصة)

1

وثائق السفر المقروءة آليا

2

ِ
السمك بمجرد تثبيت الرقعة الالصقة على
ُسمك التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .إذا أُصدرت التأشيرة كرقعة الصقة ،فإن الزيادة في ُ
صفحة التأشيرة بالجواز يجب أال تتجاوز  0.19ملم ( 0.0075بوصة) .ويجب أال يتفاوت ُسمك المساحة داخل الجزء المقروءة آليا بأكثر من
السمك  0.15ملم ( 0.006بوصة).
 0.05ملم ( 0.002بوصة) .وإذا استُخدم حا ٍم يوصى بأال يتجاوز ُ

مالحظة عامة — الترميز العشري المُستخدم في هذه المواصفات مطابق لممارسة االيكاو .وهذه تختلف عن ممارسة المنظمة
الدولية لتوحيد المقاييس حيث تُستخدم عالمة عشرية ( ).في القياسات االمبراطورية وفاصلة ( ).في القياسات المترية.

تحديد موضع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .يجب تحديد موضع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) على النحو التالي:
يجب تحديد موقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) على صفحة التأشيرة بالجواز بحيث يكون الجزء المقروءة آليا مطابقا وموازيا للحافة
الخارجية (الحافة المرجعية) لصفحة التأشيرة بالجواز ،والحافة اليسرى للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) مطابقة وموازية للحافة اليسرى
لصفحة التأشيرة بالجواز على النحو المحدد في القسم ج 1-من المرفق (ج).
يجب تحديد موقع الجزء المقروءة آليا بحيث يكون خطا القراءة الضوئية للرموز اللذان يحتوي عليهما داخل جزء القراءة الفعلية على النحو
المحدد في الوثيقة .Doc 9303-3
يجب تحديد موضع تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) واحدة فقط على صفحة التأشيرة بجواز (أنظر القسم ج 1-من المرفق (ج)).

الشكل 1

-3

توضيح أبعاد التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

الشكل العام للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

تتبع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) شكال موحدا لتسهيل قراءة البيانات عالميا ،عن طريق وسائل بصرية ومقروءة آليا ،لمالءمة مختلف
متطلبات قوانين وممارسات الدول ولتحقيق الحد األقصى من التوحيد ضمن تلك المتطلبات المختلفة.
يتضمن الشكل القياسي مساحة لصورة صاحب التأشيرة وسمة (سمات) تعريف أخرى .ويوصى بقوة بإدراج صورة على التأشيرة لمصالح
األمن ،لكن الدول التي ال تستطيع بعد تثبيت صور يجوز أن تمأل هذه المساحة ،مثال ،بشارة وطنية.

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

3

1-3

أجزاء التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

مقسمة إلى األجزاء الستة التالية:
أي تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) ّ
الجزء
الجزء II
الجزء III
الجزء IV
الجزء V
الجزء VI
I

العنوان االلزامي
عناصر البيانات الشخصية االلزامية واالختيارية
عناصر بيانات الوثيقة االلزامية واالختيارية
التوقيع (األصلي أو المستنسخ) أو التحقق من الصحة
الجزء االلزامي لسمة التعريف (سمة اختيارية)
الجزء المقروء آليا االلزامي ()MRZ

مالحظة  — 1التوقيع في الجزء
أو يكون مصحوبا بختم رسمي.

IV

من التأشيرة هو توقيع ضابط االصدار ،وليس صاحب الوثيقة .وقد يُستعاض عن التوقيع

مالحظة  — 2لتسهيل التفتيش على التأشيرات عند مراقبة الحدود ،يعرض شكل التأشيرة الجزء  IIIفوق الجزء .II
مالحظة  — 3الجزء  VIغير موجود على تأشيرة مقروءة آليا في شكل رقعة الصقة.
مالحظة  — 4األجزاء من  Iإلى  Vتشكل الجزء المقروء آليا (.)VIZ
المكونات االلزامية لهذه األجزاء األربعة الحد األدنى
الجزين  IIو IIIالزامية أيضا .وتمّثل
أ
الجزءان  Iو  VIIالزاميان .وثمة بيانات معينة في
ّ
من متطلبات البيانات لتأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) .ويجوز استخدام عناصر البيانات االختيارية في األجزاء  IIو  IIIو Vوفي الجزء IV
االختياري للوفاء بالمتطلبات المختلفة للدول ،بينما يتم تحقيق المستوى المنشود من التوحيد .ويرد في القسم  4-4بيان عناصر البيانات التي
تحمل شكل التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)
يجوز إدراجها في األجزاء المختلفة وترتيبهاّ .
ويبين القسم  4-4أيضا مواصفات أبعاد ومقادير ّ
والمواصفات الفنية لطباعة عناصر البيانات داخل األجزاء ،فضال عن المبادئ التوجيهية لتحديد مواضع وضبط المواصفات ألبعاد األشكال
من  Iإلى  Vلمالءمة المرونة التي ترغب فيها دول اإلصدار .وتبيَّن أمثلة أ ِ
ُضفي عليها طابع شخصي للتأشيرات المقروءة آليا من الشكل (أ)
ويبين المرفق (ب) ،القسم ب 1-شكل عرض البيانات المقروءة آليا في الجزء .VII
في المرفق (أ) ،القسم أّ .1-
2-3

محتوى األجزاء واستخدامها ومرونة أبعادها

ستوصف أدناه عناصر البيانات التي تُدرج في األجزاء ومعالجة األجزاء والمبادئ التوجيهية لشكل أبعادها.
ويترك ترتيب عناصر البيانات في هذا الجزء لتقدير دولة اإلصدار.
يحدد الشكل  Iدولة اإلصدار ونوع الوثيقة .وهذه العناصر الزاميةُ .

موحد
تسهيال للتحقق من التأشيرات بواسطة العاملين في شركات الطيران وسلطات المراقبة ،تُدرج التفاصيل الجوهرية لوثيقة التأشيرة في تسلسل ّ
موحد في الجزء  .IIوعلى التأشيرة ،يظهر الجزء  IIIفوق الجزء .II
في الجزء  IIIبينما تُدرج التفاصيل الشخصية الجوهرية في تسلسل ّ

يوّفر الجزء  IVمساحة لتوقيع اختياري أو تحقق من الصحة .وهذا عادة هو توقيع ضابط االصدار أو ختم رسمي .وال ُيمنع وضع ختم رسمي
في مكان آخر من الوثيقة إال أنه يجب أال يدخل في جزء مقروء آليا أو يؤثر على إمكان قراءة البيانات المدرجة.
يتوافق الجزء  VIIمن حيث االرتفاع مع الجزء المقروء آليا المحدد من أجل جميع وثائق السفر المقروءة آليا لكي تندرج خطوط البيانات
المقروءة آليا داخل جزء القراءة الفعلية المحدد في الوثيقة  ،Doc 9303-3وبذلك ُيسمح باستخدام جهاز قراءة واحد لجميع أنواع وأحجام وثائق
السفر المقروءة آليا.
جميع عناصر بيانات الجزء المقروء آليا الزامية ويجب عرضها على النحو المحدد في القسم  2-04حتى ولو أن دولة اصدار يجب أن تختار
معين في الجزء المقروء بصريا.
عدم ادراج عنصر بيانات جزء مقروء آليا ّ

وثائق السفر المقروءة آليا

4
3-3

مرونة أبعاد األجزاء من  Iإلى

V

قد تُضبط األجزاء من  Iإلى  Vمن حيث الحجم والشكل ضمن مواصفات األبعاد اإلجمالية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) لمالءمة
مختلف متط لبات دول اإلصدار .غير أن جميع األجزاء يجب أن تحيط بها خطوط مستقيمة ،وجميع الزوايا حيث تلتقي خطوط مستقيمة يجب
أن تكون زوايا قائمة (أي  90درجة) .ويوصى بأن ال تُطبع حدود األجزاء على التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .وتبيَّن اإلسمية لألجزاء
في القسم  ،4-4الشكل .4
ملصقة بإحكام تحتوي على حافة شفافة أو غير قابلة للطباعة بشكل
عندما تختار دولة إصدار انتاج تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) كبطاقة ّ
آخر حول البطاقة ،ستكون المساحة المتاحة داخل األجزاء مخّفضة .ويجب قياس أبعاد التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) وحدود األجزاء من
الحافة الخارجية لهذا الحد ،وهي الحافة الخارجية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ).
يجب أن يكون الجزء  Iمجاو ار وموازيا للحافة العليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) وممتدا عبر البعد الكامل البالغ  120.0ملم 1.0 ±
البعد الرأسي للجزء  ،Iحسبما يكون مطلوبا ،لكن يجب أن يكون هذا البعد
تنوع دولة اإلصدار ُ
( 4.72بوصة  0.04 ±بوصة) .ويجوز أن ّ
كافيا للسماح بقراءة عناصر البيانات في الجزء ،ويجب أال يتجاوز االرتفاع  12.0ملم ( 0.47بوصة) على النحو المحدد في القسم ،4-4
الشكل .4
يجب أن يكون موضع الجزء  Vبحيث تتطابق حافته اليسرى مع الحافة اليسرى للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ،على النحو المحدد في
التحمل المحددة
القسم  ،4-4الشكل  .4ويجوز أن يتفاوت الشكل  Vفي الحجم ولكن أي اختالف عن األبعاد اإلسمية يجب أن يتجاوز مقادير
ّ
في القسم  ،4-4الشكل .4
طي جزءا من الجزء  Iطالما لم تُخفى
يجوز أن يتحرك الجزء  Vرأسيا على طول الحافة اليسرى للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) وأن يغ ّ
حده الخارجي األسفل متطابقا مع الحد األعلى للجزء المقروء آليا
التفاصيل الفردية التي يحتوي عليها أي جزء .ويجوز ،نتيجة لذلك ،أن يكون ّ
حده الخارجي األعلى متطابقا مع الحافة العليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ).
من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) وأن يكون ّ
يجب أن يتطابق الحد األعلى للجزء  IIIمع الحد األدنى للجزء .I
يجوز أن يمتد الجزء  IIIإلى العرض الكامل لذلك الجزء من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) على يمين الجزء .V
يجوز تحديد موقع الحد األسفل للجزء ( IIIأنظر القسم  ،4-4الشكل  )4حسب تقدير دولة االصدار .ويجب ترك مساحة كافية للجزء
والجزء ( IVعند استخدامه) تحت الحد.

II

في العادة ،ينبغي أن يتطابق الحد األعلى للجزء  IIمع الحد األعلى للجزء  .IIIوال يتعين أن يكون الحد مستقيما عبر ُبعد التأشيرة البالغ
طي الجزء  IIجزءا من الجزء  Vللتأشيرة المقروءة آليا من
 120.0ملم  1.0 ±ملم ( 4.72بوصة  0.04 ±بوصة) .ويجوز أيضا أن يغ ّ
يحتوي
عليها أي جزء غير مغطاة .أنظر
الشكل (أ) ،إذا كان ذلك مطلوبا .وعند حدوث هذا ،يجب أن تضمن دول االصدار أن البيانات التي
المرفق (أ) ،القسم (أ) ،1-الشكل (أ).2-
الجزء  ،IVعندما تشتمل عليه التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ،يجب إدراجه على الجانب األيمن من التأشيرة فوق الجزء المقروء آليا
مباشرة ولكن دون أن يتداخل معه .أنظر القسم  ،4-4الشكل .5

-4

الشكل العام التفصيلي للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)
1-4

الجزء المقروء بصريا (األجزاء من  Iإلى )V

جميع البيانات في الجزء المقروء بصريا يجب أن تكون مقروءة بوضوح.
تباعد الطباعة .يستند تصميم التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) في الجزأين  IIو  IIIإلى تباعد خط رأسي بحد أقصى قدره  8سطور لكل

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

5

 25.4ملم ( 1.0بوصة) وكثافة طباعية أفقية بحد أقصى قدره  15حرفا لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة) .وقد اختير هذا التباعد كأصغر تباعد
تكون فيه المعلومات واضحة ومقروءة .وإذا لم تُستخدم أي خانة اختيارية أو عنصر بيانات اختياري ،يجوز أن تنتشر البيانات المدخلة إلى
الخارج في الجزء المقروء بصريا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) وفقا القتضاء تسلسل األجزاء وعناصر البيانات .ويجوز ضبط هذه
الكثافة الطباعية األفقية وطاقم الحروف وتحديد المساحات الخطي األفقي حسب تقدير كل دولة ،بشرط أن تُطبع جميع بيانات الجزء المقروء
بصريا في حجم يتيح ق ارءتها بسهولة واستيعابها من جانب شخص ذي بصر عادي .وتبيَّن في المرفق (أ) تشكيالت نموذجية .ويجب أن ُيطبع
الجزء  ،VIIالجزء المقروء آليا ،بتباعد سطور حسب ما محدد في القسم  ،4-4الشكل  ،3وكثافة طباعية أفقية تبلغ  10رموز لكل  25.4ملم
( 1.0بوصة).
1-1-4

دليل عناصر البيانات

1-1-1-4

الجزء المقروء بصريا — دليل عناصر البيانات

رقم الخانة /الجزء
01/I

عناصر
البيانات

المواصفـات

العدد األقصى
لمواقع الرموز

المراجع
والمالحظات *

دولة أو منظمة
اإلصدار

الدولة المسؤولة عن إصدار التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) .يجب
ويترك اختيار طاقم حروف الطباعة
إدراج البيانات الشخصية في هذاُ ،
لتقدير دولة االصدار .لالطالع على قواعد النسخ الحرفي ،ارجع الى
الوثيقة .Doc 9303-3

متغير

المالحظات أ ،ج ،د ،ه ،ط

02/I
إلزامي

الوثيقة

الكلمة أو الكلمات بلغة دولة االصدار للوثيقة (التأشيرة أو الوثيقة
المالئمة األخرى) التي تمنح صاحب التأشيرة سلطة تلك الدولة للسفر
إلى ميناء دخول في أراضيها.

متغير

المالحظات أ ،ج ،د ،ه ،ط

03/III
إلزامي

مكان االصدار

الموضع/الموقع (مدينة عادة) الذي يتم فيه اصدار التأشيرة المقروءة آليا

15

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ك

04/III
إلزامي

سارية المفعول من في معظم الحاالت سيكون هذا تاريخ إصدار التأشيرة المقروءة آليا من

إلزامي

من الشكل (أ) .ويجب إعطاء ترجمة لالسم إلى واحدة أو أكثر من

اللغات ،التي ينبغي أن تكون إحداها االنجليزية أو الفرنسية أو االسبانية،

عندما يكون االسم المترجم مألوفا أكثر للمجتمع الدولي.

الشكل (أ) ويدل على التاريخ األول الذي منه يمكن استخدام التأشيرة

(التاريخ)

8

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ك

المقروءة آليا من الشكل (أ) للسعي إلى الدخول .وبالنسبة لبعض الدول

فإن تاريخ االصدار والتاريخ الذي تصبح فيه التأشيرة سارية المفعول قد
يختلفان .وفي مثل هذه الحاالت يجب بيان األخير في هذه الخانة

ويجوز بيان تاريخ االصدار في الخانة ( 09أنظر أدناه) .لشكل التاريخ،

إرجع إلى الوثيقة .Doc 9303-3
05/III
إلزامي

سارية

06/III
إلزامي

عدد مرات الدخول عدد مرات الدخول التي تكون التأشيرة صالحة من أجلها.

المفعول في معظم الحاالت سيكون هذا هو تاريخ انتهاء صالحية التأشيرة

حتى (التاريخ)

ويبين آخر يوم يمكن أن تُستخدم فيه
المقروءة آليا من الشكل (أ) ّ
التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) للسعي إلى الدخول .وبالنسبة

8

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ك

لبعض الدول سيكون هذا هو التاريخ الذي ينبغي لصاحب التأشيرة

بحلوله أو فيه أن يكون قد غادر البلد المعني .ولالطالع على شكل
التاريخ ،إرجع إلى الوثيقة .Doc 9303-3

8

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ك

وثائق السفر المقروءة آليا

6
عناصر
البيانات

رقم الخانة /الجزء

المواصفـات

07/III
إلزامي

رقم الوثيقة

08/III
إلزامي

النوع/الدرجة /الفئة يجب أن تشتمل هذه الخانة على واحد أو أكثر من العناصر التالية:

09/III
اختياري

10,11/II
إلزامي

الرقم الذي أعطته للتأشيرة دولة االصدار.



داللة دولة االصدار على نوع و/أو درجة تأشيرة ممنوحة وفقا
لقانون/لممارسة تلك الدولة



التصنيف الفضفاض لنوع التأشيرة الممنوحة ،مثال زائر/مقيم /مقيم
مؤقت/طالب/دبلوماسي ،الخ ،.وفقا لقانون/لممارسة دولة االصدار



أي قيود مفروضة على الصالحية االقليمية للتأشيرة.

المعلومات
االضافية

قد تتضمن هذه الخانة الموافقات الالزمة بشأن االستحقاقات المرتبطة
بالتأشيرة .ويجوز لدولة االصدار أيضا أن تستخدم هذه الخانة إلدراج أ)
المرخص بها القصوى لإلقامة و ب) الشروط المرتبطة بمنح
المدة
ّ
التأشيرة و ج) تاريخ االصدار إذا مختلفا عن تاريخ "صالحة من" و د)
سجل أي رسوم ُدفعت.

العدد األقصى
لمواقع الرموز

المراجع
والمالحظات *

13

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ي ،ك

46

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط ،ك

المالحظة ز

االسم

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير
ّ

المالحظات أ ،ج ،ط

10/II
إلزامي

األولي
ّ
المعرف ّ

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير
ّ

المالحظات أ ،ج ،ط ،ك

11/II
اختياري

المعرف الثانوي
ّ

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير
ّ

المالحظات أ ،ج ،ط

12/II
اختياري

رقم الجواز

رقم الجواز أو وثيقة سفر أخرى توضع داخلها التأشيرة المقروءة آليا من
الشكل (أ).

متغير
ّ

13/II
اختياري

الجنس

جنس صاحب التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ،في حالة إدراجه،
يتعين تحديده باستخدام الحرف الواحد في بداية االسم الذي ُيستخدم
عادة في لغة دولة االصدار .وإذا لزمت الترجمة إلى االنجليزية أو
الفرنسية أو االسبانية ،يليه خط مائل والحرف الكبير  Fلألنثى أو M
للذكر أو  Xللجنس غير المحدد.

3

المالحظات أ ،و ،ز

تاريخ الميالد

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

9

المالحظات أ ،ب ،ج ،ك

15/II
اختياري

الجنسية

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير
ّ

16/IV
اختياري

التوقيع أو تصريح تصريح قد يكون توقيع موظف االصدار و/أو ختم رسمي.
آخر

14/II
اختياري

17/V
الزامي

التعرف
سمة ّ

يجب إدراج هذه الخانة على الوثيقة وينبغي أن تحتوي على صورة
لصاحب التأشيرة .وإذا أ ِ
ُدرجت الصورة ،فيجب أن تكون من مقاس

المالحظات أ ،ب ،ج ،ز ،ط ،ي

المالحظات أ ،ح ،ك

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

رقم الخانة /الجزء

7

عناصر
البيانات

المواصفـات

العدد األقصى
لمواقع الرموز

المراجع
والمالحظات *

 4.0 ± 36.0ملم ×  3.0 ± 29.0ملم ( 0.16 ± 1.42بوصة ×
 0.12 ± 1.14بوصة).
تعرف في هذه الخانة ،فيجوز أن ُيدرج بدال عنها
إذا لم تضع دولة سمة ّ
رمز أو شعار وطني.
أنظر الوثيقة  — Doc 9303-3القسم  9-3لالطالع على مواصفات
إضافية للصورة.


توجد المالحظات في الجزء األخير من الفقرة .2-2-2-4

2-4
1-2-4

1-1-2-4

الجزء المقروء آليا (( )MRZالجزء االلزامي )VII

موضع الجزء المقروء آليا وعناصر البيانات ومواصفات الطباعة وموضع الطباعة في الجزء المقروءة آليا

موضع الجزء المقروء آليا

ويبين الشكل  3الموضع االسمي للبيانات في الجزء المقروء آليا.
يقع الجزء المقروء آليا بأسفل التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)ّ .

2-1-2-4

عناصر البيانات

عناصر البيانات المناظرة للخانات  1و 5و 10و 11ومن  13إلى  15من الجزء المقروء بصريا إلزامية في الجزء المقروء آليا ويجب طبعها
المبين في مواصفات بنية
في شكل مقروء آليا في الجزء المقروء آليا ،ابتداء بأقصى موقع رمز من ناحية الشمال في كل خانة بالتسلسل ّ
ويبين المرفق (ب) ،القسم ب ،1-بنية الجزء المقروء آليا.
المبينة أدناهّ .
البيانات ّ

3-1-2-4

مواصفات الطباعة

يجب طبع البيانات المقروءة آليا برموز  OCR-Bمن الحجم  1ذات ضربة ثابتة العرض ،على النحو المحدد في الوثيقة  .Doc 9303-3ويجب
طبع الجزء المقروء آليا بمسافات بين السطور على النحو المحدد في القسم  ،4-4الشكل  ،3وكثافة أفقية للطبع مقدارها  10رموز لكل 25.4
ملم ( 1.0بوصة).

4-1-2-4

موضع الطباعة

موضع الحافة ناحية اليد اليسرى ألول حرف يجب أن يكون على بعد  4.0ملم  1.0 ±ملم ( 0.16بوصة  0.04 ±بوصة) من حافة الوثيقة
ناحية اليد اليسرى .وتبيَّن في القسم  ،4-4الشكل  ،3السطور المركزية المرجعية لسطري القراءة الضوئية للرموز وموضع بداية اسمي للحرف
األول من كل سطر .وتبيَّن مواضع الرموز بتلك السطور المرجعية وعن طريق أجزاء الطباعة لخطي الرموز في القسم  ،4-4الشكل .3

وثائق السفر المقروءة آليا

8
2-2-4

1-2-2-4
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )1

هيكل البيانات للبيانات المقروءة آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

هيكل البيانات للسطر العلوي المقروء آليا
رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

 1إلى 2

عناصر البيانات

المواصفات

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

نوع الوثيقة

يدل الحرف الكبير  Vعلى تأشيرة مقروءة آليا .ويجوز
استخدام رمز إضافي واحد ،حسب تقدير دولة االصدار،
للداللة على نوع خاص من التأشيرة .وإذا لم ُيستخدم
موقع الرمز الثاني لهذا الغرض ،فيجب ملء الفراغ
بالرمز (<).

2

المالحظات أ ،ب ،ج ،ه

 3إلى 5

1

دولة االصدار

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

3

المالحظات أ ،ج ،ه

 6إلى 44

10,11

االسم

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

39

المالحظات أ ،ج ،ه

التنقيط ضمن االسم

ال يُسمح بتمثيل التنقيط في الجزء المقروء آليا.

الوثيقة Doc 9303-3

الفاصالت العليا
ضمن االسم

المعرفات األولية أو الثانوية المفصولة بفاصالت
مكونات
ّ
ّ
عليا يجب إدماجها ،ويجب عدم إدخال أي عالمة لملء
الفراغ (<).
مثال:
الجزء المقروء بصرياD’ARTAGNAN :
الجزء المقروء آلياDARTAGNAN :

الوثيقة Doc 9303-3

الواصالت ضمن
االسم

الواصلة ( )-ضمن االسم يجب تحويلها إلى رمز ملء
الفراغ (<) (أي يجب تمثيل األسماء ذات الواصلة
كمكونات منفصلة).
ّ
مثال:
الجزء المقروء بصرياMARIE-ELISE :
الجزء المقروء آلياMARIE<ELISE :

الوثيقة Doc 9303-3

الفاصالت

عند استخدام فاصلة في الجزء المقروء بصريا للفصل
المعرفين األولي والثانوي ،يجب حذف الفاصلة في
بين
ّ
المعرفين األولي
بين
الفصل
ويجب
آليا
المقروء
ء
الجز
ّ
والثانوي برمزين لملء الفراغ (<<).

الوثيقة Doc 9303-3

عند استخدام فاصلة في الجزء المقروء بصريا للفصل
مكوني اسم ،يجب تمثيلها في الجزء المقروء آليا
بين ّ
برمز واحد لملء الفراغ (<).
األلقاب التي ُتلحق
باالسم

األلقاب التي ُتلحق باالسم (مثل  II ،Sr. ،Jr.أو )III
يجب أال تُدرج في الجزء المقروء آليا ما لم تسمح بذلك
للمعرف الثانوي.
كمكونات
الوثيقة Doc 9303-3
ّ
ّ

الوثيقة Doc 9303-3
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مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )1

رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

9

المواصفات

عناصر البيانات
رمز ملء الفراغ

المعرفين الرئيسي والثانوي
إذا كانت جميع عناصر
ّ
ورموز الفصل المطلوبة (عالمات ملء الفراغ) ال يتجاوز
مجموعها  39رم از ،فإنه يجب إدراج جميع عناصر
االسم في الجزء المقروء آليا ويجب ملء جميع مواقع
الرموز غير المستعملة بعالمات ملء الفراغ (<) مع
تكرارها حتى الموقع  44إذا لزم األمر.

اختصار االسم

المعرفين الرئيسي والثانوي
إذا تجاوز عدد رموز
ّ
وعالمات الفصل (عالمات ملء الفراغ) عدد مواقع
الرموز المتاحة لألسماء (أي  ،)39فإنه يجب اختصارها
على النحو التالي:

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

الوثيقة ،Doc 9303-3
المالحظة أ).

المعرف
يجب إلغاء رموز من عنصر أو أكثر من
ّ
الرئيسي حتى تخلو ثالثة مواقع من الرموز ،ويصبح
باإلمكان إدخال عالمتي ملء الفراغ (<<) والحرف
المعرف الثاني .ويجب أن
األول من العنصر األول في
ّ
يكون الرمز األخير (الموقع  )44رم از أبجديا (من A
إلى  .)Zوهذا يدل على احتمال حدوث اختصار.
للمعرف الرئيسي للسماح
يمكن إجراء مزيد من االختصار
ّ
المعرف الثانوي ،شريطة أن ينتهي حقل
بإدراج رموز
ّ
االسم برمز أبجدي (الموقع  .)44ويدل هذا على احتمال
حدوث اختصار.
معرف رئيسي فقط يتعدى عدد
يتكون االسم من ّ
عندما ّ
المواقع المتوافرة للرموز ،أي  ،39فيجب حذف رمز 1
أو أكثر من عناصر االسم حتى يصبح آخر رمز من
الحروف األبجدية.


توجد المالحظات في الجزء األخير من الفقرة .2-2-2-4

2-2-2-4
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )2

 1إلى 9

هيكل البيانات للسطر السفلي المقروء آليا
رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

عناصر البيانات

المواصفات

 07أو 13

رقم الجواز أو الوثيقة

حسب تقدير دولة االصدار ،يجب أن ُيستخدم في هذه

عدد الرموز

9

المراجع والمالحظات*

المالحظات أ ،ب ،ج،

وثائق السفر المقروءة آليا
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مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )2

رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

عناصر البيانات

المواصفات

عدد الرموز

الخانة إما رقم الجواز وإما رقم التأشيرة ،غير أن الخيار
األخير يمكن ممارسته فقط عندما يحتوي رقم التأشيرة
على  9رموز أو أقل .ويجب أن يحل رمز ملء الفراغ
(<) محل أي رموز خاصة أو فراغات في الرقم .ويجب
أن يأتي بعد الرقم رمز ملء الفراغ (<) بشكل متكرر
حتى الموقع  9حسبما هو مطلوب.
10

المراجع والمالحظات*
ه ،ي.

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظتان ب ،ه

 11إلى 13

16

الجنسية

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

3

المالحظات أ ،ج ،ه ،ح

 14إلى 19

15

تاريخ الميالد

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

6

المالحظات ب ،ج ،ه

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظة ب.

21

15

الجنس

 = Fأنثى = M ،ذكر،
< = غير محدد

1

المالحظات أ ،ج ،و ،ز

 22إلى 27

5

(تاريخ) انتهاء السريان

في معظم الحاالت سيكون هذا هو تاريخ انتهاء سريان
ويبين اليوم األخير
التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ّ
الذي يمكن فيه استخدام التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(أ) للسعي إلى الدخول .وبالنسبة لبعض الدول سيكون
هذا هو التاريخ الذي ينبغي بحلوله أو فيه أن يكون
صاحب التأشيرة قد غادر البلد.

6

الوثيقة ،Doc 9303-3

28

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظة ب

 29إلى 44

عناصر
االختيارية

لالستخدام االختياري لدولة االصدار .يجب إكمال مواقع
الحروف غير المستعملة برمز ملء الفراغ (<) المكرر
حتى الموقع رقم  44حسب المطلوب.

16

المالحظات أ ،ب ،ج ،ه

20

البيانات

المالحظتان ب ،ه

*المالحظات:
أ)

الرموز األبجدية (من  Aإلى  Zومن  aإلى  .)zويجوز استخدام الرموز الوطنية في الجزء المقروء بصريا .وفي الجزء المقروء آليا،
يجب أن تُستخدم فقط تلك الرموز المحددة في الجزء الثالث من الوثيقة .Doc 9303

ب)

الرموز الرقمية (من صفر إلى  .)9ويجوز إدراج األرقام الوطنية إضافيا في الجزء المقروء بصريا .وفي الجزء المقروء آليا ،يجوز فقط
استخدام األرقام من صفر إلى  9على النحو المحدد في الجزء الثالث من الوثيقة .Doc 9303

ج)

يجوز إدراج عالمات التنقيط في الجزء المقروء بصريا .وفي الجزء المقروء آليا يجب فقط استخدام رمز ملء الفراغ المحدد في الجزء
الثالث من الوثيقة .Doc 9303
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د)

أطوال الخانتين  01و  02غير محددة ،وتتوقف على طاقم حروف الطباعة والحدود التي يضعها حجم التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(أ) وموضع الخانات األخرى.

ه)

اسم الخانة غير مطبوع على الوثيقة.

و)

عندما ال تريد دولة أو منظمة اإلصدار تحديد الجنس ،يجب استخدام رمز ملء الفراغ (<) في هذه الخانة في التأشيرة المقروءة آليا
ووضع حرف  Xفي هذه الخانة في التأشيرة المقروءة بصريا.

ز)

استعمال اسم لتعريف الخانة أمر يرجع تقديره لدولة االصدار.

ح)

ُيصدر جواز المرور الذي تصدره األمم المتحدة لموظفي منظمة األمم المتحدة بمقتضى أحكام االتفاقية بشأن امتيازات األمم المتحدة
وحصاناتها المؤرخة  1946/2/13ولموظفي الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة بمقتضى أحكام اتفاقية امتيازات الوكاالت
المتخصصة لألمم المتحدة وحصاناتها بتاريخ  .1947/11/21وفي حالة التأشيرات المدرجة في جواز المرور الصادر عن األمم
المتحدة ،تمشيا مع الميثاق الدولي لموظفي األمم المتحدة ،يجب عدم إظهار الجنسية .وعوضا عن ذلك ،يجب ادراج رمز مالئم وفقا
للوثيقة .Doc 9303-3

ط)

عدد الرموز (في طول الخانة) يشمل أي مساحات خالية.

ي)

يجوز أن يكون عدد الرموز في الجزء المقروء بصريا متفاوتا ،غير أنه ،إذا كان رقم الوثيقة يتجاوز  9رموز ،يجب بيان الرموز التسعة
الرئيسية في الجزء المقروء آليا في مواقع الرموز من  1إلى .9

ك)

يجب طبع اسم الخانة على الوثيقة.
3-2-4

أمثلة على اسم صاحب التأشيرة في الجزء المقروء آليا

مالحظة — في األمثلة التالية ،يفترض أن الوثيقة هي تأشيرة صادرة عن دولة يوتوبيا .واألحرف الخمسة األولى في السطر العلوي
المقروء آليا مرمّزة هكذا "."V<UTO

أ)

العرض العادي:

االسم:
الجزء المقروء بصرياERIKSSON, ANNA MARI :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :
Anna Maria Eriksson

المعرف الرئيسي المركزي:
ب)
ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياHENG, DEBORAH MING LO :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOHENG<<DEBORAH<MING<LO<<<<<<<<<<<<<<<<<< :
Deborah Heng Ming Lo

ج)

الواصلة كجزء من االسم:
االسم:
الجزء المقروء بصرياSMITH-JONES, SUSIE MARGARET :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOSMITH<JONES<<SUSIE<MARGARET<<<<<<<<<<<< :
Susie Margaret Smith-Jones

د)

الفاصلة العلوية كجزء من االسم:
االسم:

Enya Siobhan O’Connor

وثائق السفر المقروءة آليا
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:الجزء المقروء بصريا
V<UTOOCONNOR<<ENYA<SIOBHAN<<<<<<<<<< :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
O’CONNOR, ENYA SIOBHAN

:المكونات متعددة األسماء
)ه
ّ

:االسم
VAN DER MUELLEN, MARTIN :الجزء المقروء بصريا
V<UTOVAN<DER<MUELLEN<<MARTIN<<<<<<<<<<<<<<<< :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Martin Van Der Muellen

:معرف ثانوي
ّ ال يوجد

)و

:االسم
ARKFREITH :الجزء المقروء بصريا
V<UTOARKFREITH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Arkfreith

المعرف الثانوي
األسماء المختصرة — تم اختصار
ّ

1-3-2-4

:مكونات االسم إلى األحرف األولية
ّ تم اختصار واحد أو أكثر من

)أ

:االسم
NILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANG :الجزء المقروء بصريا
V<UTONILAVADHANANANDA<<CHAYAPA<DEJTHAMRONG<K :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuang

:مكونات االسم
ّ ب) تم اختصار واحد أو أكثر من

:االسم
NILAVADHANANANDA, ARNPOL PETCH CHARONGUANG :الجزء المقروء بصريا
V<UTONILAVADHANANANDA<<ARNPOL<PETCH<CHARONGU :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Nilavadhanananda Arnpol Petch Charonguang

المعرف الرئيسي
األسماء المختصرة — تم اختصار
ّ

2-3-2-4

:مكونات االسم إلى األحرف األولية
ّ تم اختصار واحد أو أكثر من

)أ

:االسم
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :الجزء المقروء بصريا
V<UTOBENNELONG<WOOLOOMOOLOO<WARRANDYTE<W<<DI :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

:مكونات االسم
ّ ب) تم اختصار واحد أو أكثر من

:االسم
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :الجزء المقروء بصريا
V<UTOBENNELONG<WOOLOOM<WARRAND<WARNAM<<DINGO :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

:مكونات االسم إلى عدد ثابت من الرموز
ّ تم اختصار واحد أو أكثر من

:االسم
BENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :الجزء المقروء بصريا
V<UTOBENNEL<WOOLOO<WARRAN<WARNAM<<DINGO<POTO :)الجزء المقروء آليا (السطر العلوي
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

)ج
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 3-3-2-4األسماء التي تنطبق تماما ،والتي تدل على احتمال حدوث اختصار نظ ار لوجود رمز في الموقع األخير من خانة االسم ،والتي
لم يتم اختصارها
االسم:
الجزء المقروء بصرياPAPANDROPOULOUS, JONATHON WARREN TREVOR :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOPAPANDROPOULOUS<<JONATHON<WARREN<TREVOR :
Jonathon Warren Trevor Papandropoulous

مالحظة — على الرغم من وجود حرف أبجدي في الموقع  44في السطر العلوي المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(أ) ،فإن هذا االسم لم يتم اختصاره لكن يجب افتراض أنه قد اختُصر.
3-4

الصورة

المعرفة بوصفها الجزء  .Vومثل هذه الصورة ،إذا
الصورة — للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ،ينبغي إدخال صورة في المساحة المستطيلة
ّ
أ ِ
ُدرجت يجب أن تمّثل صاحب التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) فقط.
حواف الصورة — يجوز أن تكون الصورة ذات حواف غير منتظمة .وعند استخدام االستنساخ المطبوع رقميا ،يجوز إسقاط خلفية الصورة بغية
توفير حماية ضد التزييف أو االستبدال.
الجزء  Vبدون سمة لتحديد الهوية — ينبغي اختيار صورة افتراضية قياسية ،مثل رمز أو شارة أو عبارة وطنية ،واستخدامها في الجزء  Vعند
عدم إدراج سمة لتحديد الهوية.

وثائق السفر المقروءة آليا
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 4-4رسوم بيانية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

I

02

*

01
04

05

03

07

III

06
08
09

II
IV

10

11

*

15

14

17

12

13

16

VII

I

II

V

*

الشكل  — 2مواقع عناصر البيانات على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ)

مالحظة  — 1يستند الجزء المقروء بصريا إلى كثافة طباعة قصوى قدرها  8سطور لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة) وكثافة
طباعة أفقية قدرها  15رم از لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).
مالحظة  — 2يستند الجزء المقروء آليا إلى طباعة أفقية بواقع  10رموز لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).
مالحظة — 3

= أرقام الخانات.

مالحظة  — 4خطوط حدود األجزاء غير مطبوعة على التأشيرة الفعلية.
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الشكل  — 3رسم بياني تخطيطي للجزء المقروء آليا من تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ)

مالحظة — ألغراض اإليضاح ،تم اختيار أصغر خيار للبعد  120.0ملم ( 4.72بوصة) للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(أ) وأصغر خيار للهامش األيسر في الشكل المقروء آليا.
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)120.0 ± 1.0 (4.72 ± 0.04

)12.0 (0.47

)29.0 ± 3.0 (1.14 ± 0.12

)36.0 ± 4.0 (1.42 ± 0.16

)80.0 ± 1.0 (3.15 ± 0.04

)23.2 ± 1.0 (0.91 ± 0.04

الشكل  — 4المواقع االسمية لألجزاء على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ)
ينبغي النظر في هذا الرسم البياني باالقتران مع القسم  .3-3وهو يفترض أن جميع المساحات المتوافرة من أجل البيانات في الجزء المقروء
بصريا مستخدمة .وتحديد األبعاد بين السطور في الجزء المقروء بصريا هو أقرب ما ُيسمح به في  8سطور لكل  25.4ملليمتر (1.0
بوصة) .وإذا طلبت دولة إصدار معلومات أقل ،يمكن زيادة المسافات بين السطور لطبع سطور أقل في الجزء المقروء بصريا.
يمكن دول اإلصدار من اتباع المرونة في عرض البيانات.
تدل الخطوط المتقطعة على حدود األجزاء التي مواضعها غير محددة ،مما ّ
يجب أن تكون أبعاد سمة التعريف (صورة في العادة) بين حد أدنى قدره  32.0ملم ×  26.0ملم ( 1.26بوصة ×  1.02بوصة) وحد أقصى
قدره  40.0ملم ×  32.0ملم ( 1.57بوصة ×  1.26بوصة) .ويجوز لدولة إصدار أن تختار تأشيرة مقروءة آليا في هذا الشكل بدون سمة
تعريف ،واالستعاضة عنها بشارة أو رمز.
مع أن موضع الصورة ُيعرَّف بأنه مساحة مستطيلة ،فيجوز أن تكون حوافه غير منتظمة أو ،إذا كانت الصورة مطبوعة رقميا ،أن تُسَقط عنها
الخلفية .وقد تُستخدم مثل هذه التقنيات لتوفير حماية ضد التغيير التدليسي.
ملصقة (حتى إذا كانت محمية بغشاء شفاف) .ويجب إدخال البيانات الشخصية على سمات التعريف.
يجب عدم وضع صور ّ
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I
III

II

IV

VII

الشكل  — 5عناصر البيانات على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) ()MRV-A

مالحظة  — 1الخطوط المتقطعة تبيّن حدود األجزاء التي يجوز لدولة اإلصدار ضبط موقعها لتحقيق العرض األمثل
للبيانات .والخطوط غير المتقطعة تبيّن حدود الجزء الثابتة .وخطوط حدود الجزء ال تُطبع على الوثائق.
مالحظة  — 2يجوز أن تكون لسمة التعريف حواف غير منتظمة ،بشرط أن تكون محصورة داخل المساحة المستطيلة.
مالحظة  — 3يجوز ألي دولة إصدار أن تختار إصدار تأشيرة مع االستعاضة عن سمة التعريف بشارة أو رمز.
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المواصفات الفنية للتأشيرات المقروءة آليا من الشكل (ب) ()MRV-B

يحدد هذا القسم المواصفات التي تنفرد بها التأشيرات المقروءة آليا من الشكل (ب) وهي ضرورية للتشغيل المتبادل العالمي .والمواصفات
مدرجة من أجل التوسيع االختياري لقدرة التأشيرة المقروءة آليا على استيعاب البيانات المقروءة آليا الذي يتجاوز ذلك المحدد للتبادل العالمي.
والتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) مناسبة لكي تستخدمها الدول الراغبة في االحتفاظ بمسافة خالية على صفحة التأشيرة بالجواز مجاورة
الملصقة عليها.
للتأشيرة ،بغية السماح بوضع ختم على التأشيرة وصفحة الجواز
ّ
 1-5أبعاد التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) وموضعها
يجب أن تكون أبعاد التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) وموضعها كما يلي:
األبعاد االسمية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) — تستند األبعاد االسمية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) إلى البطاقة من النوع
 ISO/IEC 7810, ID-2على النحو التالي:
 74.0ملم ×  105.0ملم ( 2.91بوصة ×  4.13بوصة)
هوامش التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) — تشير مواصفات األبعاد إلى الحدود الخارجية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) .ويجب
أن ُيترك خاليا من البيانات هامش قدره  2.0ملم ( 0.08بوصة) على طول كل حافة خارجية ،باستثناء جزء رأس الصفحة.

تفاوتات حافة التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) — يجب أن تكون حواف التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ضمن المساحة التي يحيط
المبين في الشكل .6
بها المستطيالن المشتركان في المركز على النحو ّ
المستطيل الداخلي 73.0 :ملم ×  104.0ملم ( 2.87بوصة ×  4.09بوصة)
المستطيل الخارجي 75.0 :ملم ×  106.0ملم ( 2.95بوصة ×  4.17بوصة)

الشكل  — 6توضيح أبعاد التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)
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السمك بمجرد إلصاق الرقعة بصفحة
سمك التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) — إذا تم إصدار التأشيرة كرقعة الصقة ،فإن الزيادة في ُ
ُ
وسمك المساحة داخل الجزء المقروء آليا يجب أال يتفاوت ألكثر من
بوصة).
0.0075
(
ملم
0.19
تتجاوز
أال
يجب
از
و
الج
في
ة
ر
التأشي
ُ
 0.05ملم ( 0.002بوصة) .وإذا استُخدم غشاء شفاف واق ،يوصى بأال يتجاوز ُسمكه  0.15ملم ( 0.006بوصة).

مالحظة عامة — التدوين العشري المستخدم في هذه المواصفات يطابق ممارسة االيكاو .وهذه تختلف عن ممارسة المنظمة
الدولية لتوحيد المقاييس حيث تُستخدم نقطة عشرية ( ).في المقاييس االمبراطورية و( ).في المقاييس المترية.

موضع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) — يجب أن يكون موضع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) كما يلي:
يجب أن تقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) على صفحة التأشيرة بالجواز بحيث يكون الجزء المقروء آليا متطابقا مع وموازيا للحافة
الخارجية (الحافة المرجعية) لصفحة التأشيرة بالجواز ،وتكون الحافة اليسرى للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) متطابقة مع وموازية للحافة
اليسرى لصفحة التأشيرة بالجواز على النحو المعرَّف في المرفق (ج) ،القسم ج.2-
يجب أن يقع الجزء المقروء آليا بحيث يكون خطا القراءة الضوئية للرموز اللذان يحتوي عليهما داخل جزء القراءة الفعلية حسبما هو معرَّف في
الوثيقة .Doc 9303-3
يجب أن توضع تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) واحدة فقط على صفحة التأشيرة بالجواز (أنظر المرفق (ج) ،القسم ج.)2-

-6

الشكل العام للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

تتبع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) شكال موحدا لتسهيل قراءة البيانات عالميا ،بوسائل قراءة بصرية وآلية ،لمالءمة مختلف متطلبات
المتشعبة.
قوانين الدول وممارساتها ولتحقيق الحد األقصى من التوحيد داخل تلك المتطلبات
ّ
يتضمن الشكل القياسي مساحة لصورة صاحب التأشيرة وسمة (سمات) أخرى لتحديد الهوية .ويوصى بشدة بإدراج صورة على التأشيرة
لمصالح األمن ،لكن الدول التي ال تستطيع بعد إدراج الصور يجوز أن تمأل هذه المساحة بشارة وطنية مثال.
 1-6أجزاء التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)
تنقسم أي تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) إلى ستة أجزاء على النحو التالي:
الجزء
الجزء II
الجزء III
الجزء IV
الجزء V
الجزء VII
I

رأس الصفحة االلزامي
عناصر البيانات الشخصية االلزامية واالختيارية
عناصر بيانات الوثيقة االلزامية واالختيارية
َّ
المتحقق من صحته
التوقيع (األصلي أو نسخة عنه) أو
الجزء االلزامي لسمة تحديد الهوية (السمة اختيارية)
الجزء االلزامي المقروء آليا ()MRZ

مالحظة  — 1التوقيع في الجزء  IVمن التأشيرة هو توقيع مسؤول عن االصدار ،وليس صاحب الوثيقة .ويجوز االستعاضة
عن التوقيع بختم رسمي أو أن يكون مصحوبا بختم رسمي.
مالحظة  — 2لتسهيل التفتيش على التأشيرات عند مراقبة الحدود ،يعرض شكل التأشيرة الجزء  IIIفوق الجزء .II
مالحظة  — 3الجزء  VIغير متوافر على تأشيرة مقروءة آليا صادرة في شكل رقعة الصقة.
مالحظة  — 4األجزاء من  Iإلى  Vتش ّكل الجزء المقروء بصريا.
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المكونات االلزامية لهذه األجزاء األربعة تمّثل الحد األدنى
األجزاء من  Iإلى  VIIالزامية .وبعض البيانات في الجزأين  IIو  IIIالزامية أيضا .و ّ
من متطلبات البيانات لتأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) .ويجوز استخدام عناصر البيانات االختيارية في األجزاء  IIو  IIIو  Vوفي الجزء
االختياري  IVلتلبية المتطلبات المختلفة للدول ،مع بلوغ المستوى المنشود من التوحيد في الوقت ذاته .وتبيَّن في القسم  40-7عناصر
التحمل لشكلي التأشيرة المقروءة
ويبين القسم  4-7أيضا مواصفات األبعاد ومقادير
البيانات التي يجوز إدراجها في مختلف األجزاء وترتيبهاّ .
ّ
آليا من الشكل (ب) والمواصفات الفنية لطباعة عناصر البيانات داخل األجزاء ،فضال عن المبادئ التوجيهية لتحديد المواقع وضبط مواصفات
مزودة بالبيانات الشخصية لتأشيرات مقروءة آليا من
أبعاد األجزاء من  Iإلى  Vلتحقيق المرونة التي ترغب فيها دول اإلصدار .وتُعرض أمثلة َّ
ويبين المرفق (ب) ،القسم ب 2-الشكل لعرض البيانات المقروءة آليا في الجزء .VII
الشكل (ب) في المرفق (أ) ،القسم أّ .2-
 2-6محتوى األجزاء واستخدامها ومرونة أبعادها
سيرد فيما يلي وصف عناصر البيانات التي تُدرج في األجزاء ومعالجة األجزاء والمبادئ التوجيهية لشكل أبعاد األجزاء.
ويترك ترتيب عناصر البيانات في هذا الجزء لتقدير دولة االصدار.
يحدد الجزء  Iدولة االصدار ونوع الوثيقة .وهذان العامالن الزاميانُ .

تسهيال لتحقق العاملين في شركات الطيران وسلطات المراقبة من التأشيرات ،يجب إدراج التفاصيل الجوهرية لوثيقة التأشيرة في تسلسل قياسي
في الجزء  IIIبينما يجب إدراج التفاصيل الشخصية الجوهرية لصاحب التأشيرة في تسلسل قياسي في الجزء  .IIوفي أي تأشيرة ،يظهر الجزء
 IIIفوق الجزء .II

يفسح الجزء  IVمساحة لتوقيع أو تحقق اختياري .وعادة ما يكون هذا هو توقيع المسؤول عن االصدار أو ختم رسمي .وال يوجد ما يمنع وضع
المدونة.
ختم رسمي في مكان آخر من الوثيقة إال أنه يجب أال يدخل في الجزء المقروء آليا أو يؤثر على امكان قراءة البيانات ّ
يطابق الجزء  VIIمن حيث االرتفاع الجزء المقروء آليا المحدد لجميع وثائق السفر المقروءة آليا لكي تقع سطور البيانات المقروءة آليا داخل
جزء القراءة الفعلية المحدد في الوثيقة  ،Doc 9303-3وبذلك يتاح استخدام جهاز قراءة واحد لجميع أنواع وأحجام وثائق السفر المقروءة آليا.

جميع عناصر بيانات الجزء المقروء آليا الزامية ويجب إظهارها على النحو المحدد في القسم  2-7على الرغم من أن أي دولة اصدار يجوز
أن تختار عدم إدراج عنصر بيانات جزء مقروء آليا محدد في الجزء المقروء بصريا.
 3-6مرونة أبعاد األجزاء من  Iإلى

V

يجوز ضبط األجزاء من  Iإلى  Vمن حيث الحجم والشكل ضمن مواصفات األبعاد الشاملة للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) للوفاء
بمختلف متطلبات دول االصدار .غير أنه يجب إحاطة جميع األجزاء بخطوط مستقيمة ،وأن تكون جميع الزوايا التي تلتقي فيها خطوط
مستقيمة زوايا قائمة (أي  90درجة) .ويوصى بعدم طبع حدود األجزاء على التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) .والموقع االسمي لألجزاء
مبين في القسم  ،4-7الشكل .9
ّ

عندما تختار دولة اصدار انتاج تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) كبطاقة مربوطة بإحكام تحتوي على حد شفاف أو ال يمكن الطباعة عليه
َّ
ستخفض المساحة المتوافرة داخل األجزاء .ويجب قياس األبعاد وحدود األجزاء الكاملة للتأشيرة المقروءة آليا من
بشكل آخر حول البطاقة،
الشكل (ب) من الحافة الخارجية لهذا الحد ،الذي هو الحافة الخارجية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب).
يجب أن يكون الجزء  Iمجاو ار ومتوازيا مع الحافة العلوية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ويمتد عبر البعد الكامل البالغ  105.0ملم ±
 1.0ملم ( 4.13بوصة  0.04 ±بوصة) .ويجوز لدولة االصدار أن تجعل البعد الرأسي للجزء  Iمتفاوتا ،على النحو المطلوب ،لكن يجب أن
يكون البعد كافيا للسماح بقراءة عناصر البيانات ،ويجب أال يتجاوز االرتفاع  12.0ملم ( 0.47بوصة) على النحو المحدد في القسم ،4-7
الشكل .9
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يجب أن يكون موقع الجزء  Vبحيث تكون حافته اليسرى متطابقة مع الحافة اليسرى للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ،على النحو المحدد
في القسم  ،4-7الشكل  .9وقد يتفاوت الجزء  Vفي الحجم ولكن أي تفاوت عن األبعاد االسمية يجب أال يتجاوز التفاوتات المسموح بها
المحددة في القسم  ،4-7الشكل .9
يجوز أن يتحرك الجزء  Vرأسيا على طول الحافة اليسرى من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ويغطي قسما من الجزء  Iطالما ال تُخفى
التفاصيل الفردية التي يحتوي عليها أي من الج أزين .وقد يحدث ،نتيجة لذلك ،أن يصبح الحد الخارجي األسفل للجزء  Vمطابقا للحافة العليا
حده الخارجي العلوي مطابقا للحافة العليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل
للجزء المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ويصبح ّ
(ب).
يجب أن يكون الحد العلوي للجزء  IIIمطابقا للحد السفلي للجزء .I
يجوز أن يمتد الجزء  IIIللعرض بأكمله لذلك القسم من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) على يمين الجزء .V
يجوز تحديد موضع الحد األسفل للجزء ( IIIأنظر القسم  ،4-7الشكل  )9حسب تقدير دولة االصدار .ويجب ترك مساحة كافية للجزء
والجزء ( IVعند استخدامه) تحت الحد .وال حاجة ألن يكون الحد مستقيما عبر البعد البالغ  105.0ملم  1.0 ±ملم ( 4.13بوصة 0.04 ±
بوصة) للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب).
II

في العادة ،ينبغي أن يكون الحد العلوي للجزء  IIمطابقا للحد السفلي للجزء  .IIIوال يتعين أن يكون الحد مستقيما عبر البعد البالغ  105.0ملم
 1.0 ±ملم ( 4.13بوصة  0.04 ±بوصة) للتأشيرة .ويجوز أيضا أن يغطي الجزء  IIقسما من الجزء  Vللتأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(ب) إذا كان ذلك مطلوبا .وعند حدوث هذا ،يجب أن تضمن دول االصدار أن البيانات التي يحتوي عليها أي من الجزأين غير مغطاة .أنظر
المرفق (أ) ،أ.2-
الجزء  ،IVعند إدراجه في التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ،ينبغي إدخاله على الجانب األيمن من التأشيرة مباشرة فوق لكن بدون الدخول
في الجزء المقروء آليا .أنظر القسم  ،4-7الشكل .9

-7

الشكل التفصيلي للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)
 1-7الجزء المقروء بصريا (األجزاء من  Iإلى )V

يجب أن تكون جميع البيانات في الجزء المقروء بصريا مقروءة بوضوح.
المسافات بين السطور .يستند تصميم الجزأين  IIو  IIIمن التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) إلى المسافات الرأسية بين السطور بحد
أقصى قدره  8سطور لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة) وكثافة طباعية أفقية لحد أقصى قدره  15رم از لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة) .وقد اختيرت
هذه المسافات بين السطور بوصفها األصغر التي تكون فيها المعلومات واضحة ومقروءة .وإذا لم تُستخدم أي خانة اختيارية أو عنصر
بيانات ،يجوز أن تنتشر البيانات المدخلة إلى الخارج في الجزء المقروء بصريا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) بما يتمشى مع
اقتضاء جعل األجزاء وعناصر البيانات متسلسلة .ويجوز حسب تقدير كل دولة ضبط هذه الكثافة الطباعية األفقية وطاقم الحروف والمسافات
الرأسية بين السطور ،بشرط أن تُطبع جميع البيانات في الجزء المقروء بصريا في حجم بحيث تمكن قراءتها بسهولة واستيعابها بواسطة شخص
قوة إبصاره عادية .وتبيَّن تشكيالت نموذجية في المرفق (أ) ،أ .2-ويجب أن يطبع الجزء  ،VIIالجزء المقروء آليا االلزامي ،بالمسافات بين
السطور كما هي مبينة في القسم  ،4-7الشكل  ،8وبكثافة طباعية أفقية قدرها  10رموز لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).

وثائق السفر المقروءة آليا
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1-1-7

دليل عناصر البيانات

1-1-1-7

الجزء المقروء بصريا — دليل عناصر البيانات
العدد األقصى
لمواقع الرموز

المراجع

01/I
إلزامي

دولة االصدار

الدولة المسؤولة عن إصدار التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) .ويجب
ادخال البيانات الشخصية على هذا ،ويتم اختيار طاقم حروف الطباعة
حسب تقدير دولة االصدار .لالطالع على قواعد النسخ الحرفي ،ارجع إلى
الوثيقة .Doc 9303-3

متغير
ّ

المالحظات أ ،ج ،د ،ه،
ط

02/I
إلزامي

الوثيقة

الكلمة أو الكلمات بلغة دولة االصدار للوثيقة (تأشيرة أو وثيقة مالئمة
أخرى) التي تمنح صاحب التأشيرة اإلذن من تلك الدولة بالسفر إلى ميناء
للدخول في أراضيها.

متغير
ّ

المالحظات أ ،ج ،د ،ه،
ط

03/III
إلزامي

مكان االصدار

موقع/مكان (مدينة عادة) حيث تم إصدار التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(ب) .ويجب إعطاء ترجمة لالسم إلى واحدة أو أكثر من اللغات ،التي ينبغي
أن تكون إحداها هي االنجليزية أو الفرنسية أو االسبانية ،عندما يكون االسم
المترجم معتادا أكثر للمجتمع الدولي.

15

المالحظات أ ،ب ،ج،
ط ،ك

04/III
إلزامي

صالحة من (التاريخ) في معظم الحاالت سيكون هذا هو تاريخ إصدار التأشيرة المقروءة آليا من
الشكل (ب) ويدل على أول تاريخ يمكن ابتداء منه استخدام التأشيرة
المقروءة آليا من الشكل (ب) للسعي إلى الدخول .وبالنسبة لبعض الدول قد
يختلف تاريخ االصدار والتاريخ الذي تصبح فيه التأشيرة صالحة .وفي مثل
هذه الحاالت يجب بيان التاريخ األخير في هذه الخانة ويجوز بيان تاريخ
االصدار في الخانة ( 09أنظر أدناه) .وأشكال كتابة التاريخ محددة في
الوثيقة .Doc 9303-3

8

المالحظات أ ،ب ،ج،
ط ،ك

05/III
إلزامي

صالحة
(التاريخ)

في معظم الحاالت سيكون هذا هو تاريخ انتهاء صالحية التأشيرة المقروءة
آليا من الشكل (ب) ويدل على اليوم األخير الذي يمكن فيه استخدام
التأشيرة للسعي إلى الدخول .وبالنسبة لبعض الدول سيكون هذا هو التاريخ
الذي ينبغي حتى حلوله أو فيه أن يكون صاحب التأشيرة قد غادر البلد
المعني .وأشكال كتابة التاريخ محددة في الوثيقة .Doc 9303-3

8

المالحظات أ ،ب ،ج ،ط،
ك

06/III
إلزامي

عدد مرات الدخول

عدد مرات الدخول التي تكون التأشيرة صالحة من أجلها.

8

المالحظات أ ،ب ،ج،
ط ،ك

07/III
إلزامي

رقم الوثيقة

الرقم الذي تعطيه دولة االصدار للتأشيرة.

13

المالحظات أ ،ب ،ج،
ط ،ي ،ك

08/III
إلزامي

النوع/الدرجة/
الفئة

يجب أن تحتوي هذه الخانة على واحد أو أكثر من العناصر التالية:

46

المالحظات أ ،ب ،ج،
ط ،ك

09/III
اختياري

معلومات اضافية

رقم الخانة /الجزء

عناصر
البيانات

المواصفـات

حتى



بيان دولة االصدار لنوع و/أو درجة التأشيرة الممنوحة وفقا
لقانون/لممارسة تلك الدولة؛



التصنيف الواسع لنوع التأشيرة الممنوحة ،مثال زائر/مقيم/مقيم
مؤقت/طالب/دبلوماسي ،الخ ،.وفقا لقانون/لممارسة دولة االصدار؛



أي تحديدات بشأن الصالحية االقليمية للتأشيرة.

يجوز أن تحتوي هذه الخانة على التظهيرات الالزمة بشأن االستحقاقات
المرتبطة بالتأشيرة .ويجوز أيضا لدولة االصدار استخدام هذه الخانة إلدراج

والمالحظات*

المالحظة ز

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

رقم الخانة /الجزء
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عناصر
البيانات

المواصفـات

العدد األقصى
لمواقع الرموز

المراجع

والمالحظات*

المصرح بها القصوى و ب) الشروط المتصلة بمنح التأشيرة و
أ) مدة البقاء
ّ
ج) تاريخ االصدار إذا كان مختلفا عن تاريخ "صالحة من" و د) تسجيل
ألي رسوم تم دفعها.
10,11/II
الزامي
10/II
الزامي
11/II
اختياري

االسم

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير

المالحظات أ ،ج ،ط ،ك

المعرف الرئيسي
ّ

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير

المالحظات أ ،ج ،ط ،ك

المعرف الثانوي
ّ

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير

المالحظات أ ،ج ،ط

12/II
اختياري

رقم الجواز

رقم الجواز أو وثيقة سفر أخرى توضع فيها التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(ب).

متغير

المالحظات أ ،ب ،ج،
ز ،ط ،ي

13/II
اختياري

الجنس

جنس صاحب التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ،عندما يكون مدرجا،
ويجب أن يحدَّد باستعمال الحرف األول الواحد الذي ُيستخدم عادة في لغة
دولة االصدار .واذا كانت الترجمة إلى االنجليزية أو الفرنسية أو االسبانية
ضرورية ،فتتبع ذلك الحرف شرطة مائلة والحرف الكبير  Fلألنثى أو
الحرف الكبير  Mللذكر أو الحرف الكبير  Xلغير المحدد.

3
ثابت

المالحظات أ ،و ،ز

14/II
اختياري

تاريخ الميالد

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

9

15/II
اختياري

الجنسية

أنظر الوثيقة .Doc 9303-3

متغير

16/IV
اختياري

التوقيع أو إذن
آخر

إذن يجوز أن يكون توقيع مسؤول عن اإلصدار أو ختم رسمي.

17/V
الزامي

سمة التعريف

يجب أن تظهر هذه الخانة على الوثيقة وينبغي أن تحتوي على صورة
لصاحب الوثيقة .وإذا أ ِ
ُدرجت ،يجب أن يكون للصورة حجم اسمي قدره
 3.5 ± 35.5ملم ( 0.14 ± 1.40بوصة) ×  2.5 ± 28.5ملم (1.12
 0.1 ±بوصة).

المالحظات أ ،ب ،ج ،ك
المالحظات أ ،ح ،ك

المالحظة ه

إذا لم تضع الدولة سمة للتعريف في هذه الخانة ،يجوز أن ُيدرج عوضا
عنها رمز أو شعار وطني.
أنظر الوثيقة  ،Doc 9303-3القسم  9-3لالطالع على مواصفات اضافية
للصورة.



توجد المالحظات في الجزء األخير من الفقرة .2-2-2-7

 2-7الجزء المقروء آليا (الجزء االلزامي )VII
1-2-7

موقع الجزء المقروء آليا وعناصر البيانات ومواصفات الطباعة وموقع الطباعة في الجزء المقروء آليا

1-1-2-7

موقع الجزء المقروء آليا

ويبين القسم  ،4-7الشكل  ،8الموقع االسمي للبيانات في
يقع الجزء المقروء آليا في الجزء السفلي من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)ّ .
التأشيرة المقروءة آليا.

وثائق السفر المقروءة آليا
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2-1-2-7

عناصر البيانات

عناصر البيانات المناظرة للخانات  01و  05و  10و  11و  13إلى و  15من الجزء المقروء بصريا الزامية في الجزء المقروء آليا ويجب طبعها
المبينة
المبين في مواصفات هيكل البيانات ّ
في شكل مقروء آليا في الجزء المقروء آليا ،ابتداء بأول موقع رمز على شمال كل خانة بالتسلسل ّ
ويبين المرفق (ب) ،القسم ب ،2-هيكل الجزء المقروء آليا.
أدناهّ .

3-1-2-7

مواصفات الطباعة

يجب طباعة البيانات المقروءة آليا بطاقم حروف الطباعة ببنط الطباعة المحدد للقراءة الضوئية للرموز ،الحجم  ،1عرض الضربة الثابتة،
على النحو المحدد في الوثيقة  .Doc 9303-3ويجب طباعة الجزء المقروء آليا بمسافات بين السطور على النحو المحدد في القسم ،4-7
الشكل  ،8وبكثافة طباعة أفقية بواقع  10رموز لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).
4-1-2-7

موضع الطباعة

يجب أن يكون موضع الحافة اليسرى للرمز األول  4.0ملم  1.0 ±ملم ( 0.16بوصة  0.04 ±بوصة) من الحافة اليسرى للوثيقة .ويبيَّن في
القسم  ،4-7الشكل  ،8السطران المركزيان المرجعيان لسطري القراءة الضوئية للرموز وموقع بداية اسمي للرمز األول من كل سطر .وتبيَّن
مواضع الرموز عن طريق هذين السطرين المرجعيين وعن طريق خانات الطباعة لسطري الرموز في القسم  ،4-7الشكل .8
 2-2-7هيكل البيانات للبيانات المقروءة آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)
1-2-2-7
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )1

هيكل بيانات السطر العلوي المقروء آليا.
رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

 1إلى 2

عناصر البيانات

المواصفات

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

نوع الوثيقة

يدل الحرف الكبير  Vعلى جزء مقروء آليا .ويجوز
استخدام رمز إضافي واحد ،حسب تقدير دولة االصدار،
للداللة على نوع خاص من التأشيرة .وإذا لم ُيستخدم
موقع الرمز الثاني لهذا الغرض ،فيجب ملء الفراغ
بالرمز (<).

2

المالحظات أ ،ب ،ج ،ه

 3إلى 5

1

دولة االصدار

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

3

المالحظات أ ،ج ،ه

 6إلى 36

10, 11

االسم

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

31

المالحظات أ ،ج ،ه

التنقيط ضمن االسم

ال ُيسمح بتمثيل التنقيط في الجزء المقروء آليا.

الوثيقة Doc 9303-3

الفاصالت العليا
ضمن االسم

عناصر االسم في الجزء المقروء بصريا ،التي تفصل
بينها فاصالت عليا يجب دمجها ،ويجب عدم إدخال أي
عالمة لملء الفراغ (<).
مثال:
الجزء المقروء بصرياD’ARTAGNAN :
الجزء المقروء آلياDARTAGNAN :

الوثيقة Doc 9303-3

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )1

رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا
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عناصر البيانات

عدد الرموز

المواصفات

الواصالت ضمن
االسم

الواصلة ( )-ضمن االسم يجب تحويلها إلى رمز ملء

الفاصالت

عند استخدام فاصلة في الجزء المقروء بصريا للفصل
المعرفين األولي والثانوي ،يجب حذف الفاصلة في
بين
ّ
المعرفين األولي
بين
الفصل
ويجب
آليا
ء
المقرو
ء
الجز
ّ
والثانوي برمزين لملء الفراغ (<<).

المراجع والمالحظات*
الوثيقة Doc 9303-3

األسماء ذات الواصلة

الفراغ (<) (أي يجب تمثيل
كمكونات منفصلة).
ّ
مثال:
الجزء المقروء بصرياMARIE-ELISE :
الجزء المقروء آلياMARIE<ELISE :

الوثيقة Doc 9303-3

عند استخدام فاصلة في الجزء المقروء بصريا للفصل
مكوني االسم ،يجب تمثيلها في الجزء المقروء آليا
بين ّ
برمز واحد لملء الفراغ (<).
األلقاب التي ُتلحق
باالسم

األلقاب التي ُتلحق باالسم (مثل  II ،Sr. ،Jr.أو )III
يجب أال تُدرج في الجزء المقروء آليا ما لم تسمح بذلك
للمعرف الثانوي.
كمكونات
الوثيقة Doc 9303-3
ّ
ّ

رمز ملء الفراغ

المعرفين الرئيسي والثانوي
إذا كانت جميع عناصر
ّ
ورموز الفصل المطلوبة (عالمات ملء الفراغ) ال يتجاوز
مجموعها  31رم از ،فإنه يجب إدراج جميع عناصر
االسم في الجزء المقروء آليا ويجب ملء جميع مواقع
الرموز غير المستعملة بعالمات ملء الفراغ (<) مع
تكرارها حتى الموقع  36إذا لزم األمر.

اختصار االسم

المعرفين الرئيسي والثانوي
إذا تجاوز عدد رموز
ّ
وعالمات الفصل (عالمات ملء الفراغ) عدد مواقع
الرموز المتاحة لألسماء (أي  ،)31فإنه يجب اختصارها
على النحو التالي:
المعرف
يجب إلغاء رموز من عنصر أو أكثر من
ّ
الرئيسي حتى تخلو ثالثة مواقع من الرموز ،ويصبح
باإلمكان إدخال عالمتي ملء الفراغ (<<) والحرف
المعرف الثاني .ويجب أن
األول من العنصر األول في
ّ
يكون الرمز األخير (الموقع  )36رم از أبجديا (من A
إلى  .)Zوهذا يدل على احتمال حدوث اختصار.
للمعرف الرئيسي للسماح
يمكن إجراء مزيد من االختصار
ّ
المعرف الثانوي ،شريطة أن ينتهي حقل
بإدراج رموز
ّ

الوثيقة Doc 9303-3

الوثيقة ،Doc 9303-3
المالحظات أ و ج و ه.
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مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )1

رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

المواصفات

عناصر البيانات

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

االسم برمز أبجدي (الموقع  .)36ويدل هذا على احتمال
حدوث اختصار.
معرف رئيسي فقط يتعدى عدد
يتكون االسم من ّ
عندما ّ
المواقع المتوافرة للرموز ،أي  ،31فيجب حذف رمز 1
أو أكثر من عناصر االسم حتى يصبح آخر رمز في
خانة االسم من الحروف األبجدية.



توجد المالحظات في الجزء األخير من الفقرة .2-2-2-7

2-2-2-7
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )2

 1إلى 9

هيكل البيانات للسطر السفلي المقروء آليا
رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا

عناصر البيانات

المواصفات

 07أو 12

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

رقم الجواز أو الوثيقة

حسب تقدير دولة االصدار ،يجب أن ُيستخدم في هذه
الخانة إما رقم الجواز وإما رقم التأشيرة في هذه الخانة،
غير أن الخيار األخير يمكن ممارسته فقط عندما يحتوي
رقم التأشيرة على  9رموز أو أقل .ويجب أن يحل رمز
ملء الفراغ (<) محل أي رموز خاصة أو فراغات في
الرقم .ويجب أن يأتي بعد الرقم رمز ملء الفراغ (<)
بشكل متكرر حتى الموقع  9حسبما هو مطلوب.

9

المالحظات أ ،ب ،ج،
ه ،ي.

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظتان ب ،ه

 11إلى 13

15

الجنسية

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

3

المالحظات أ ،ج ،ه ،ح

 14إلى 19

14

تاريخ الميالد

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

6

المالحظات ب ،ج ،ه

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظة ب.

21

13

الجنس

 = Fأنثى = M ،ذكر،
< = غير محدد

1

المالحظات أ ،ج ،و ،ز

 22إلى 27

5

صالحة حتى (التاريخ)

في معظم الحاالت سيكون هذا هو تاريخ انتهاء سريان
ويبين اليوم األخير
التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ّ

6

المالحظتان ب ،ه

10

20

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
مواقع الرموز
في خانات
الجزء المقروء
آليا
(السطر )2

رقم الخانة
في الجزء
المقروء
بصريا
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المواصفات

عناصر البيانات

عدد الرموز

المراجع والمالحظات*

الذي يمكن فيه استخدام التأشيرة المقروءة آليا للسعي إلى
الدخول .وبالنسبة لبعض الدول سيكون هذا هو التاريخ
الذي ينبغي بحلوله أو فيه أن يكون صاحب التأشيرة قد
غادر البلد .وأشكال التاريخ محددة في Doc 9303-3
28

رمز التدقيق

أنظر الوثيقة Doc 9303-3

1

المالحظة ب

 29إلى 36

عناصر البيانات
االختيارية

لالستخدام االختياري لدولة االصدار .يجب إكمال مواقع
الحروف غير المستعملة برمز ملء الفراغ (<) المكرر
حتى الموقع رقم  36حسب المطلوب.

16

المالحظات أ ،ب ،ج ،ه

*مالحظات:
أ)

الرموز األبجدية (من  Aإلى  .)Zويجوز استخدام الرموز الوطنية في التأشيرة المقروءة بصريا .وفي التأشيرة المقروءة آليا ،يجب أن
تُستخدم فقط تلك الرموز المحددة في الوثيقة .Doc 9303-3

ب)

الرموز الرقمية (من صفر إلى  .)9يجوز إدراج األرقام الوطنية في التأشيرة المقروءة بصريا .وفي التأشيرة المقروءة آليا ،يجوز فقط
استخدام تلك الرموز المحددة في الوثيقة .Doc 9303-3

ج)

يجوز استخدام عالمات التنقيط أو رموز خاصة أخرى في التأشيرة المقروءة بصريا .وفي التأشيرة المقروءة آليا يجب فقط استخدام رمز
ملء الفراغ المحدد في الوثيقة .Doc 9303-3

د)

أطوال الخانتين  01و  02غير محددة ،وتتوقف على طاقم حروف الطباعة والحدود التي يضعها حجم التأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(ب) وموضع الخانات األخرى.

ه)

اسم الخانة غير مطبوع على الوثيقة.

و)

عندما ال تريد دولة أو منظمة اإلصدار تحديد الجنس ،يجب استخدام رمز ملء الفراغ (<) في هذه الخانة في الجزء المقروءة آليا
ووضع حرف  Xفي هذه الخانة في الجزء المقروء بصريا.

ز)

استعمال اسم لتعريف الخانة أمر يرجع تقديره لدولة االصدار.

ح)

ُيصدر جواز المرور الذي تصدره األمم المتحدة لموظفي منظمة األمم المتحدة بمقتضى أحكام االتفاقية بشأن امتيازات األمم المتحدة
وحصاناتها المؤرخة  1946/2/13ولموظفي الوكاالت المتخصصة لألمم المتحدة بمقتضى أحكام اتفاقية امتيازات الوكاالت
المتخصصة لألمم المتحدة وحصاناتها بتاريخ  .1947/11/21وفي حالة التأشيرات المدرجة في جواز المرور الصادر عن األمم
المتحدة ،تمشيا مع الميثاق الدولي لموظفي األمم المتحدة ،يجب عدم إظهار الجنسية .وعوضا عن ذلك ،يجب ادراج رمز مالئم وفقا
للوثيقة .Doc 9303-3

ط)

عدد الرموز (في طول الخانة) يشمل أي مساحات خالية.

ي)

يجوز أن يكون عدد الرموز في التأشيرة المقروءة بصريا متفاوتا ،غير أنه ،إذا كان رقم الوثيقة يتجاوز  9رموز ،يجب بيان الرموز
التسعة الرئيسية في مواقع رموز التأشيرة المقروءة آليا من  1إلى .9
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ك)

يجب طبع اسم الخانة على الوثيقة.
 3-2-7أمثلة على أسماء صاحب التأشيرة في التأشيرة المقروءة آليا

مالحظة — في األمثلة التالية ،يفترض أن الوثيقة هي تأشيرة صادرة عن دولة يوتوبيا .واألحرف الخمسة األولى في السطر العلوي
المقروء آليا مرمّزة هكذا "."V<UTO

أ)

العرض العادي:

االسم:
الجزء المقروء بصرياERIKSSON, ANNA MARI :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA<<<<<<<<<<< :
Anna Maria Eriksson

المعرف الرئيسي المركزي:
ب)
ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياHENG, DEBORAH MING LO :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOHENG<<DEBORAH<MING<LO<<<<<<<<<<<<<<<<<< :
Deborah Heng Ming Lo

ج)

الواصلة كجزء من االسم:
االسم:
الجزء المقروء بصرياSMITH-JONES, SUSIE MARGARET :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOSMITH<JONES<<SUSIE<MARGARET<<<< :
Susie Margaret Smith-Jones

د)

الفاصلة العلوية كجزء من االسم:
االسم:
الجزء المقروء بصرياO’CONNOR, ENYA SIOBHAN :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOOCONNOR<<ENYA<SIOBHAN<<<<<<<<<< :
Enya Siobhan O’Connor

المكونات متعددة األسماء:
ه)
ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياVAN DER MUELLEN, MARTIN :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOVAN<DER<MUELLEN<<MARTIN<<<<<<<< :
Martin Van Der Muellen

و)

معرف ثانوي:
ال يوجد ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياARKFREITH :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOARKFREITH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :
Arkfreith

1-3-2-7
أ)

المعرف الثانوي
األسماء المختصرة — تم اختصار
ّ

مكونات االسم إلى األحرف األولية:
تم اختصار واحد أو أكثر من ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياNILAVADHANANANDA, CHAYAPA DEJTHAMRONG KRASUANG :
Nilavadhanananda Chayapa Dejthamrong Krasuang

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
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الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTONILAVADHANANANDA<<CHAYAPA<DEJ<K :

مكونات االسم:
ب) تم اختصار واحد أو أكثر من ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياNILAVADHANANANDA, ARNPOL PETCH CHARONGUANG :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTONILAVADHANANANDA<<ARNP<PE<CHARO :
Nilavadhanananda Arnpol Petch Charonguang

2-3-2-7
أ)

المعرف الرئيسي
األسماء المختصرة — تم اختصار
ّ

مكونات االسم إلى األحرف األولية:
تم اختصار واحد أو أكثر من ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياBENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOBENNELONG<WOOLOOMOOLOO<WAR<W<<D :
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

مكونات االسم:
ب) تم اختصار واحد أو أكثر من ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياBENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOBENNELONG<WOOLOOM<WAR<WA<<DINGO :
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

ج)

مكونات االسم إلى عدد ثابت من الرموز:
تم اختصار واحد أو أكثر من ّ

االسم:
الجزء المقروء بصرياBENNELONG WOOLOOMOOLOO WARRANDYTE WARNAMBOOL, DINGO POTOROO :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOBENN<WOOL<WARR<WARN<<DINGO<POTO :
Dingo Potoroo Bennelong Wooloomooloo Warrandyte Warnambool

 3-3-2-7األسماء التي تنطبق تماما ،والتي تدل على احتمال حدوث اختصار نظ ار لوجود رمز في الموقع األخير من خانة االسم ،والتي
لم يتم اختصارها
االسم:
الجزء المقروء بصرياPAPANDROPOULOUS, JONATHON WARREN TREVOR :
الجزء المقروء آليا (السطر العلوي)V<UTOPAPANDROPOULOUS<<STEPHEN<TREVOR :
Jonathon Warren Trevor Papandropoulous

مالحظة — على الرغم من وجود حرف أبجدي في الموقع  36في السطر العلوي المقروء آليا من هذه التأشيرة المقروءة آليا من
الشكل (ب) ،فإن هذا االسم لم يتم اختصاره لكن يجب افتراض أنه قد اختُصر.

 3-7الصورة
المعرفة في دليل عناصر البيانات بوصفها الجزء  Vينبغي
الصورة — بالنسبة للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) فإن المساحة المستطيلة
ّ
أن تحتوي على صورة .ومثل هذه الصورة ،إذا تم إدراجها ،يجب أن تمّثل صاحب التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب).
حواف الصورة — يجوز أن تكون للصورة حواف غير منتظمة .وعند استخدام استنساخ مطبوع رقميا ،يجوز اسقاط خلفية الصورة بغية توفير
الحماية من التزوير أو االبدال.
الجزء  Vبدون سمة لتحديد الهوية — ينبغي اختيار صورة افتراضية قياسية ،مثل رمز أو شارة أو صيغة وطنية ،واستخدامها في الجزء  Vعند
عدم إدراج سمة لتحديد الهوية.
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 4-7الرسوم البيانية للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

I

*

02
05

III

01
04

03

07

06
08
09
10

11

II
IV

15

*

14

17

13

12
16

VII

I

II

V

*

الشكل  — 7مواقع عناصر البيانات على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب)

مالحظة  — 1يستند الجزء المقروء بصريا إلى كثافة طباعة قصوى قدرها  8سطور لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة) وكثافة
طباعة أفقية قدرها  15رم از لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).
مالحظة  — 2يستند الجزء المقروء آليا إلى طباعة أفقية بواقع  10رموز لكل  25.4ملم ( 1.0بوصة).
مالحظة — 3

= أرقام الخانات.

مالحظة  — 4خطوط حدود األجزاء غير مطبوعة على التأشيرة الفعلية.

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
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)4.3 (0.17

)23.2 ± 1.0 (0.91 ± 0.04

15.75
)(0.62

7.25
)(0.29

11.55
)(0.45

)2.0 (0.08

)13.6 (0.54

9.40
)(0.37

)17.9 (0.70

6.35
)(0.25

)2.0 (0.08

)3.0 (0.12

)93.3 (3.67
)104.0 (4.09

الشكل  — 8رسم بياني تخطيطي للجزء المقروء آليا من تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب)

مالحظة — ألغراض اإليضاح ،تم اختيار أصغر خيار للبعد  105.0ملم ( 4.13بوصة) للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل
(ب) وأصغر خيار للهامش األيسر في الشكل المقروء آليا.
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)105.0 ± 1.0 (4.13 ± 0.04

)28.5 ± 2.5 (1.12 ± 0.10

)12.0 (0.47

)35.5 ± 3.5 (1.40 ± 0.14

)74.0 ± 1.0 (2.91 ± 0.04

)23.2 ± 1.0 (0.91 ± 0.04

الشكل  — 9المواقع االسمية لألجزاء على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب)
ينبغي النظر في هذا الرسم البياني باالرتباط مع القسم  .3-6وهو يفترض أنه يتم استخدام كل المساحات المتوافرة للبيانات في الجزء المقروء
بصريا .والمباعدة بين السطور في الجزء المقروء بصريا هي األضيق التي تسمح بها  8سطور لكل  25.4ملليمتر ( 1.0بوصة) .وإذا طلبت
دولة إصدار معلومات أقل ،يمكن زيادة المسافات بين السطور لطبع سطور أقل في الجزء المقروء بصريا.
يمكن دول اإلصدار من اتباع المرونة في عرض البيانات.
تدل الخطوط المتقطعة على حدود األجزاء التي مواضعها غير محددة ،مما ّ
يجب أن تكون أبعاد سمة التعريف (صورة في العادة) بين حد أدنى قدره  32.0ملم ×  26.0ملم ( 1.26بوصة ×  1.02بوصة) وحد أقصى
قدره  39.0ملم ×  31.0ملم ( 1.54بوصة ×  1.22بوصة) .ويجوز لدولة إصدار أن تختار تأشيرة مقروءة آليا في هذا الشكل بدون سمة
تعريف ،واالستعاضة عنها بشارة أو رمز.
مع أن موضع الصورة ُيعرَّف بأنه مساحة مستطيلة ،فيجوز أن تكون حوافه غير منتظمة أو ،إذا كانت الصورة مطبوعة رقميا ،أن تُسَقط عنها
الخلفية .وقد تُستخدم مثل هذه التقنيات لتوفير حماية ضد التغيير التدليسي.
ملصقة (حتى إذا كانت محمية بغشاء شفاف) .ويجب إدخال البيانات الشخصية على سمات التعريف.
يجب عدم وضع صور ّ

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
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I
III

II

IV

VII

الشكل  — 10عناصر البيانات على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) ()MRV-B

مالحظة  — 1الخطوط المتقطعة تبيّن حدود األجزاء التي يجوز لدولة اإلصدار ضبط موقعها لتحقيق العرض األمثل
للبيانات .والخطوط غير المتقطعة تبيّن حدود الجزء الثابتة .وخطوط حدود الجزء ال تُطبع على الوثائق.
مالحظة  — 2يجوز أن تكون لسمة التعريف حواف غير منتظمة ،بشرط أن تكون محصورة داخل المساحة المستطيلة.
مالحظة  — 3يجوز ألي دولة إصدار أن تختار إصدار تأشيرة مع االستعاضة عن سمة التعريف بشارة أو رمز.
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 —8استخدام رموز األعمدة االختيارية على التأشيرات المقروءة آليا
 1-8المجال
يحدد هذا القسم المواصفات التي تنظم استخدام واحدة أو أكثر من مجموعات رموز األعمدة على تأشيرة مقروءة آليا ،حسب اختيار دولة
االصدار ،للسماح بتوسيع القدرة االستيعابية للبيانات المقروءة آليا.
 2-8التعريف
يعرَّف رمز األعمدة بأنه رمز أعمدة خطي أو ذو بعدين يتوافق مع المواصفات المحددة في هذا النص وقادر على تمثيل البيانات فيه والبيانات
المرمزة المقروءة منه.
ّ
 3-8موقع رمز (رموز) األعمدة
يبين الشكالن  11و 12موقع رمز أعمدة على تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) وتأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) ،على التوالي ،فضال عن
ّ
مواصفات الموضع بالضبط واألبعاد ا الجمالية للمساحة إلدراج أي رموز أعمدة اختيارية .وينبغي مالحظة أن ارتفاع وعرض مساحة رمز
(رموز) األعمدة يمكن أن تتفاوت إلى األبعاد القصوى
المبينة .وفي تعريف هذه األبعاد ،ينبغي النظر في عمليات المبادلة بين القدرة
ّ
وتكيف التفاصيل االلزامية واالختيارية (الجزء المقروء بصريا).
االستيعابية االختيارية للبيانات المقروءة آليا
الموسعة ّ
ّ

UTOPIA
10 DEC/DÉC 91 10 DEC/DÉC 96
M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
XXX

12 AUG/AOUT 74

F /F

L8988901C

18.35
)(0.72
23.2 ± 1.0
)(0.91 ± 0.04

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<L8988901C4XXX4009078F96121096ZE184226B

)39.0 (1.54

)78.0 (3.07
)3.0(0.12
)120.0 (4.72

الشكل  — 11تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) مع رموز أعمدة اختيارية خطية أو ذات بعدين
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UTOPIA
10 DEC/DÉC 91 10 DEC/DÉC 96
M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
XXX

F /F 12AUG/AOUT 74

L8988901C

18.35
)(0.72
)23.2 ± 1.0 ( 0.91 ± 0.04

<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<<<L8988901C4XXX4009078F9612109
)70.0 (2.76

)35.0 (1.38
)105.0 (4.13

الشكل  — 12تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) مع رموز أعمدة اختيارية خطية أو ذات بعدين
 4-8نوعية رمز (رموز) األعمدة
المعرفة للرموز المختارة التي تسمح بقراءة
رمز (رموز األعمدة) المدرج في مساحة رمز (رموز) األعمدة يجب أن يفي بدرجة الرموز االجمالية
ّ
الرموز ،عقب التجميع النهائي للتأشيرة المقروءة آليا ،في معظم األوقات في عملية مرور منفردة.
 5-8الرموز وبنية البيانات المنطقية
المرخص لها مثل شركات الطيران ،فإن رموز األعمدة المختارة أن يجب
من أجل امتالك القدرة على دعم تبادل البيانات العالمي مع الهيئات
ّ
أن توّفر سعة تخزين بيانات كافية للوفاء بمتطلبات جميع عناصر البيانات االلزامية المدرجة في مجموعات البيانات االلزامية وفي أي
مجموعات بيانات اختيارية قد يتم اختيارها من بنية البيانات المنطقية حسب ما تم تطويرها من أجل تكنولوجيات زيادة السعة االختيارية.
وفضال عن ذلك ،فإن برمجيات القراءة المرتبطة بذلك يجب أن تكون متوافرة في الملك العام.
 6-8القراءة اآللية لرمز (لرموز) األعمدة
إلتاحة قراءة دقيقة لرمز (لرموز) األعمدة المترافقة مع معالجات أمنية (الطباعة األمنية للخلفية مثال) في خانة رمز (رموز) األعمدة ،واستخدام
آلة قراءة وحيدة لقراءة الجزء المقروء آليا ورمز (رموز) األعمدة ،حيث تكون دولة راغبة في ذلك ،فيجب طبع رمز (رموز) األعمدة المدرجة
معرف في ( ISO 1831أي بالقرب من
اختياريا على الجزء المقروء آليا بحيث ُيستوعب رمز (رموز) األعمدة في العمود  B900حسبما هو ّ
األشعة تحت الحمراء) .ويجوز أن يكون رمز (رموز) األعمدة مقروءا بصريا.
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في تحديد موضع رمز األعمدة على الجزء المقروء آليا ،يجب أن تفي دول االصدار بأي احتياجات خاصة أو شروط علم (علوم) الرموز مثل
مساحة البت أو مستوى تصويب الخطأ .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب إدراج مساحة هامشية كافية لمالءمة "الخانات الهادئة".
تشجع دول االصدار على وضع خانة رمز (رموز) األعمدة بأقرب مكان إلى الحافة العليا للجزء المقروء آليا للسماح باالستخدام الممكن
ّ
لمكونات االستشعار البصري من جهاز القراءة الضوئية للرموز ،الذي يدعمه منطق تفسير رموز األعمدة ،لمالءمة قراءة البيانات االختيارية
ّ
لرموز األعمدة.
رمز (رموز) األعمدة المدرج اختياريا في خانة رمز (رموز) األعمدة بالجزء المقروء آليا يجب أال يتدخل في القراءة الدقيقة للبيانات من الجزء
المقروء آليا.

-9

استخدام األختام الرقمية االختيارية في وثائق التأشيرات

يحدد الجزء الثالث عشر من الوثيقة  9303األختام الرقمية الظاهرة في الوثائق غير اإللكترونية .ويرد في هذا القسم وصف للقواعد والمتطلبات
المحددة الستخدام األختام الرقمية الظاهرة في وثائق التأشيرات.
 1-9المحتوى وقواعد الترميز

1-1-9

العنوان

يتمثل مرجع تعاريف سمات الوثيقة لحالة االستخدام هذه بالرمز  .93decوتتمثل فئة نوع الوثيقة الخاصة بالتأشيرات بالرمز  .0 x 01وما
عدا ذلك ،يكون محتوى العنوان تماما كما هو محدد في الجزء الثالث عشر من الوثيقة  ،9303القسم .1-1-3

2-1-9

سمات الوثيقة المتعلقة باألختام الرقمية الظاهرة الخاصة بالتأشيرات

تخزن في الختم السمات التالية للوثيقة:

الجزء المقروء آليا (إلزامي)
يتضمن الجزء المقروء آليا في التأشيرة المعلومات التالية:
•

تاريخ اإلصدار

•

المعرفات األولية والثانوية
ّ

•

رقم الجواز أو التأشيرة

•

جنسية صاحب الوثيقة

•

تاريخ ميالد صاحب الوثيقة

•

جنس صاحب الوثيقة

•

فترة الصالحية (صالحة حتى )...

ال يجوز لبعض الدول أن تصدر تأشيرات ورقية ،بل أن تستخدم بدال من ذلك قاعدة بيانات محلية لتخزين طلبات التأشيرات وترفق فقط ملصق
تأكيد بالجواز .وإذا اختارت هذه الدول اعتماد هذا المعيار لهذه الملصقات ،يجب ترميز المعلومات الواردة أعاله باعتبارها الجزء المقروء آليا
من تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) أو تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب).
باإلضافة إلى ذلك ،تخزن السمات التالية للوثيقة:

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا
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عدد مرات الدخول (اختياري)
عدد المرات التي يمكن فيها لصاحب التأشيرة دخول اإلقليم الذي تكون التأشيرة صالحة من أجلها.

مدة اإلقامة (إلزامية)
تبين هذه السمة عدد األيام أو األشهر أو السنوات التي يمكن لصاحب التأشيرة أن يقيم خاللها في اإلقليم الذي تكون التأشيرة صالحة من
أجله .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه السمة مختلفة عن تاريخ انتهاء "الصالحية" في الجزء المقروء آليا ،الذي يكون مخزنا بالفعل في الجزء
المقروء آليا من التأشيرة .أوال ،وفي معظم الحاالت ،تمثل خانة تاريخ انتهاء "الصالحية" في الجزء المقروء آليا من التأشيرة تاريخ انتهاء
الصالحية في الجزء المقروء آليا وتشير إلى آخر يوم يمكن فيه استخدام التأشيرة اللتماس الدخول .وبالنسبة لبعض الدول ،يكون ذلك بمثابة
التاريخ الذي ينبغي لصاحب التأشيرة أن يكون قد غادر البلد فيه .ثانيا ،بالنسبة لبعض دول اإلصدار ،يجب أن تكون اإلقامة متواصلة ،أما
بالنسبة لبعضها اآلخر ،فيمكن توزيع اإلقامة على عدة فترات .لذلك ،وتفاديا للغموض خالل فترة الصالحية ،تكون السمة المتعلقة بمدة اإلقامة
إلزامية.

رقم الجواز (إلزامي)
ترمز هذه السمة إلى رقم الجواز الذي أرفق به ملصق التأشيرة .وقد يكون رقم الجواز موجودا بالفعل في الجزء المقروء آليا .ويترك لدولة
اإلصدار أن تقرر ما إذا كان يجب استخدام رقم الجواز أو رقم التأشيرة في خانة رقم الوثيقة في الجزء المقروء آليا من التأشيرة؛ ومع ذلك ،ال
يمكن استخدام الخيار األخير إال عندما يكون رقم التأشيرة مؤلفا من تسعة رموز أو أقل .وتفاديا للغموض خالل المصادقة ،تكون الخانة
الخاصة برقم الجواز (المستقلة عن الجزء المقروء آليا) إلزامية.

نوع التأشيرة (اختياري)
مرمز بالحرف الثاني
تقوم هذه السمة بترميز نوع التأشيرة .ويقصد من هذه الخانة أن تستخدم على وجه الخصوص إذا كان نوع التأشيرة غير ّ
من الجزء المقروء آليا.

خانة السمات اإلضافية (اختيارية)
تحجز لالستخدام في المستقبل .وهذه الخانة اختيارية ،وتخصص لتخزين معلومات إضافية للمصادقة في الصيغ المستقبلية لهذا المعيار.

3-1-9

قواعد ترميز سمات الوثيقة

يرد فيما يلي تحديد للترميز الرقمي لسمات الوثيقة الخاصة بختم التأشيرة.

الجزء المقروء آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) (انظر القسم )2-2-4
الوسم:
 48بايت
الطول األدنى:
 48بايت ،نوع القيمة :أبجدي عددي
الطول األقصى:
إلزامي (إذا كانت التأشيرة من النوع المقروء آليا من الشكل (أ))
المطلوب:
السطر األول من الجزء المقروء آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) ( 44رم از) والرموز األولى البالغ عددها  28في
المحتوى:
ومرمزة وفق النمط  .C40يستعاض عن رمز ملء الفراغ
السطر الثاني من الجزء المقروء آليا من تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) ،متسلسلة
ّ
< في الجزء المقروء آليا بالرمز > <SPACEقبل عملية الترميز .C40
0 x 01

الجزء المقروء آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) (انظر القسم )2-2-7
الوسم:

0 x 02

وثائق السفر المقروءة آليا

38

 44بايت
الطول األدنى:
 44بايت ،نوع القيمة :أبجدي عددي
الطول األقصى:
إلزامي (إذا كانت التأشيرة من النوع المقروء آليا من الشكل (ب))
المطلوب:
السطر األول من الجزء المقروء آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ( 36رم از) والرموز األولى البالغ عددها 28
المحتوى:
ومرمزة وفق النمط  .C40يستعاض عن رمز ملء
في السطر الثاني من الجزء المقروء آليا للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) ،متسلسلة
ّ
الفراغ < في الجزء المقروء آليا بالرمز > <SPACEقبل عملية الترميز .C40

عدد مرات الدخول
الوسم:
الطول األدنى:
الطول األقصى:
المطلوب:
المحتوى:

0 x 03

 1بايت
 1بايت ،نوع القيمة :عدد صحيح
اختياري
يرمز العدد الصحيح في المدى  0-255decعدد مرات الدخول المسموحة .وترمز القيمة  0إلى عدد غير محدود من
ّ
المرات.

مدة اإلقامة
الوسم:
الطول األدنى:
الطول األقصى:
المطلوب:
المحتوى:

0 x 04

 3بايت
 3بايت ،نوع القيمة :عدد صحيح
إلزامي
ترمز مدة اإلقامة على النحو المحدد في الجدول .1
ّ
الجدول -1

ترميز مدة اإلقامة

القيم الصحيحة لما يلي
البايت 1

البايت 2

البايت 3

0

0

0

255

255

255

المعنى
ترمز خانة "تاريخ انتهاء الصالحية" في الجزء المقروء آليا إلى آخر يوم يمكن فيه لصاحب
التأشيرة البقاء في البلد الذي أصدرت من أجله التأشيرة.

ترمز خانة "تاريخ انتهاء الصالحية" في الجزء المقروء آليا إلى آخر يوم يمكن فيه لصاحب
التأشيرة التماس الدخول عند الحدود التي أصدرت من أجلها التأشيرة .وتحدد السلطات مدة

اإلقامة وقت الدخول عند الحدود.
عدد األيام

عدد األشهر

عدد السنوات

مدة اإلقامة هي مجموع عدد األيام وعدد األشهر وعدد السنين محسوبا من الوقت الذي دخل

فيه صاحب التأشيرة إلى البلد الذي أصدرت من أجله التأشيرة .وترمز خانة "تاريخ انتهاء

الصالحية" في الجزء المقروء آليا إلى آخر يوم يمكن فيه لصاحب التأشيرة التماس الدخول.
وتحجز الثالثيات ) (0, 0, 0و) (255, 255, 255وكما ورد أعاله ،يجب عدم استخدامها

في هذه الحالة.
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رقم الجواز
االوسم:
الطول األدنى:
الطول األقصى:
المطلوب:
المحتوى:

0 x 05

 6بايت
 6بايت ،نوع القيمة :أبجدي عددي
إلزامي
رقم جواز مقدم الطلب الذي أرفق به ملصق التأشيرة.

نوع التأشيرة
الوسم:
الطول األدنى:
الطول األقصى:
المطلوب:
المحتوى:

0 x 06

 1بايت
 4بايت ،نوع القيمة :عدد ثنائي
اختياري
يرمز نوع التأشيرة على شكل تسلسل أرقام ثنائية.
ّ

سمة إضافية
البطاقة:
الطول األدنى:
الطول األقصى:
المطلوب:
المحتوى:

0 x 07

 0بايت
 254بايت ،نوع القيمة :عدد ثنائي
اختياري
يحجز لالستخدام في المستقبل.
 2-9موّقع التأشيرة وإنشاء الختم

فيما يتعلق بالوصف العام للتأشيرة ،تصدر شهادات موّقعي التأشيرات بطريقة تسمح بالتحقق من الشهادات من جانب السلطة الوطنية المعنية
بالتوقيع على الشهادات ) .(CSCAوترد في الجزء الثالث عشر من الوثيقة  ،9303القسم  ،1-2-3طريقة محتملة لتنظيم وتنفيذ العالقة بين
موّقع التأشيرة وعميله .ولضمان أمن نظام التوقيع على التأشيرة ،انظر الجزء الثالث عشر من الوثيقة  ،9303القسم .2-2-3
 3-9البنية األساسية للمفاتيح العامة واألوصاف العامة للشهادات
تطبق بوجه عام المتطلبات الواردة في الجزء الثاني عشر من الوثيقة  .9303وتطبق االنحرافات التالية نتيجة للخصائص والخواص المحددة
لوثائق التأشيرات.
وفيما يلي فترات الصالحية المحددة للتأشيرة:
مدة استخدام المفتاح الخاص لألختام الرقمية الظاهرة :سنة واحدة إلى سنتين
 4-9قواعد السياسة العامة للمصادقة (إعالمي)
فيما يتعلق بالسياسة العامة للمصادقة على األختام الرقمية للتأشيرات ،تعتبر جميع القواعد الواردة في المرفق (د) بالجزء الثالث عشر من
الوثيقة  9303صالحة .باإلضافة إلى ذلك ،تطبق القواعد التالية لتحديد صالحية الختم الرقمي.
وباإلضافة إلى السياسة العامة للمصادقة على الوثائق ،تنظر السياسة العامة المتعلقة بالتأشيرات في السؤالين التاليين:
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 -1هل الجزء المقروء آليا من الجواز صالح؟
 -2هل الجزء المقروء آليا من الجواز مطابق للجزء المقروء آليا من التأشيرة؟

وترد أدناه قواعد إضافية للمصادقة خاصة بالتأشيرات لكل نوع من أنواع المراقبة .وترد باإلضافة إلى ذلك معايير المصادقة والنتائج المتوقعة
لكل معيار والمؤشرات الفرعية للحالة الناتجة .انظر الجدول .2

المصادقة على الختم الرقمي الظاهر
 -1المصادقة على الجزء المقروء آليا من التأشيرة
•

إذا كانت المجاميع التدقيقية للجزء المقروء آليا من التأشيرة غير مطابقة للمعيار الساري المفعول ،تبعا لنوع
التأشيرة ،تكون الحالة عندئذ غير صالح ) (INVALIDمع المؤشر الفرعي .INVALID_VISA_MRZ

•

إذا كان هناك عدم تطابق بين خانة الجزء المقروء آليا من التأشيرة والسمة المقابلة في الوثيقة المخزنة في
الختم ،تكون الحالة عندئذ غير صالح ) (INVALIDمع المؤشر الفرعي .SEAL_VISA_MISMATCH
وينبغي توفير معلومات إضافية بشأن عدم التطابق .وإال ينبغي مواصلة عملية المصادقة على الجزء المقروء
آليا من التأشيرة.

 -2المصادقة على الجزء المقروء آليا من الجواز
•

إذا كانت المجاميع التدقيقية للجزء المقروء آليا من الجواز غير مطابقة للمعيار الساري المفعول ،تبعا لنوع
الجواز ،تكون الحالة عندئذ غير صالح ) (INVALIDمع المؤشر الفرعي .INVALID_PASSPORT_MRZ

 -3المصادقة على رابط الجواز
•

إذا لم تتطابق أي خانة من خانات الجزء المقروء آليا من الجواز المدرجة أدناه مع السمة المكافئة لها
المخزنة في الختم الرقمي ،تكون الحالة عندئذ غير صالح ) (INVALIDمع المؤشر الفرعي
 .SEAL_PASSPORT_MISMATCHوتكون خانات الجزء المقروء آليا من الجواز )1 :رقم الجواز و)2
الدولة المصدرة للجواز .أما إذا كانت جميع الخانات متطابقة ،فإن حالة الختم الرقمي الظاهر تكون صالح
).(VALID

تشمل قواعد المصادقة العامة والخاصة بالتأشيرات مقارنة بين البيانات المخزنة في الختم والبيانات المخزنة في الجزء المقروء آليا من التأشيرة
والجواز .وعالوة على ذلك ،يمكن إجراء فحص يدوي للبيانات المخزنة في الختم والمطبوعة على التأشيرة ،ولكن غير الموجودة في الجزء
المقروء آليا من التأشيرات.
الجدول -2
مؤشر الحالة

مستويات الثقة الموصى بها في السياسة العامة للتأشيرات فيما يتعلق بمؤشرات الحالة الفرعية للتأشيرة
مؤشر الحالة الفرعية

مستوى الثقة

INVALID_VISA_MRZ

غير صالح

INVALID

SEAL_VISA_MISMATCH
INVALID_PASSPORT_MRZ
SEAL_PASSPORT_MISMATCH

احتمال ٍ
للغش
عال ّ
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المراجع (معيارية)

تشكل أحكاما للجزء  7من الوثيقة  .Doc 9303وحيث توجد
بعض أحكام القواعد القياسية الدولية التالية ،التي يتم الرجوع إليها في هذا النصّ ،
اختالفات بين المواصفات التي يحتوي عليها الجزء  7والقواعد القياسية الواردة في المراجع ،يجب أن تسود المواصفات الواردة هنا ،للوفاء
بمتطلبات بناء محددة لوثائق السفر المقروءة آليا ،بما في ذلك التأشيرات المقروءة آليا.
ISO/IEC 7810 : 2019, Identification cards — Physical characteristics

ISO/IEC 7810

ISO 1831: 1980, Printing specifications for optical character recognition

ISO 1831

— — — — — — — —

المرفق (أ) بالجزء 7
أمثلة للتأشيرات المقروءة آليا المضافة إليها المعلومات الشخصية (إعالمية)
(أ) 1-أمثلة للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

UTOPIA
10 DEC/DÉC 96

10 DEC/DÉC 91

M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
XXX

F /F 12 AUG/AOUT 74

L8988901C

John Doe

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<L8988901C4XXX4009078F96121096ZE184226B

يبين تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (أ) مع ما يلي:
الشكل (أ)  1-مثال ّ
 األجزاء  Iو  IIIو  IIو  IVو  Vو VII؛
 صاحبة تأشيرة بجنسية غير محددة (أي ".)"XXX

App A-1

وثائق السفر المقروءة آليا

App A-2

VISA
10 DEC/DÉC 96

UTOPIA
10 DEC/DÉC 91

M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
XXX

12 AUG/AOUT 74

L8988901C

F /F

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<L8988901C4XXX4009078F96121096ZE184226B

يبين نفس التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ) كما في الشكل (أ) 1-لكن مع ما يلي:
الشكل (أ)  2-مثال ّ
 الجزء  Vازداد حجمه لمالءمة بصمة اإلصبع وبالتالي يغطي جزءا من الجزء ،I
 جزء من الجزء ( IIرقم الجواز) يغطي الجزء ،V
 ختم مسؤول عن االصدار بدال من التوقيع في الجزء .IV

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

App A-3

(أ) 2-مثاالن للتأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

UTOPIA
10 DEC/DÉC 91

10 DEC/DÉC 96

M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
XXX

F /F 12 AUG/AOUT 74

L8988901C

John Doe

<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<<<L8988901C4XXX4009078F9612109

يبين تأشيرة مقروءة آليا من الشكل (ب) مع ما يلي:
الشكل (أ)  3-مثال ّ
 األجزاء  Iو  IIIو  IIو  IVو  Vو VII؛
 صاحبة تأشيرة بجنسية غير محددة (أي ".)"XXX

UTOPIA

VISA
10 DEC/DÉC 96

10 DEC/DÉC 91

M123889546

ZENITH
MULTIPLE

BUSINESS MULTIPLE
ERIKSSON ANNA MARIA
L8988901C
XXX

F /F 12 AUG/AOUT 74

<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<<<L8988901C4XXX4009078F9612109

الشكل




يبين نفس التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب) كما في الشكل (أ) 3-لكن مع ما يلي:
(أ)  4-مثال ّ
الجزء  Vازداد حجمه لمالءمة بصمة اإلصبع وبالتالي يغطي جزءا من الجزء ،I
جزء من الجزء ( IIرقم الجواز) يغطي الجزء ،V
ختم مسؤول عن االصدار بدال من التوقيع في الجزء .IV
— — — — — — — —

المرفق (ب) بالجزء 7
بنية الجزء المقروء آليا (إعالمية)
(ب) 1-بنية الجزء المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
<<<<<<<L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226B

الشكل (ب)  1-بنية الجزء المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

مالحظة   1ترد الرموز من ثالثة حروف في الجزء الثالث من الوثيقة .9303-3
مالحظة   2تشير الخطوط المتقطعة إلى خانات البيانات ،وهذه مع أسهم وصناديق التعليق ،مبيّنة لفهم
القارئ فقط وهي غير مطبوعة بالوثيقة.
مالحظة   3تُدرج البيانات في خانة ابتداء من أول موقع للرمز بدءا من اليسار .وأي مواقع رموز غير
مستخدمة يجب أن تشغلها عالمات لملء الفراغ )<(.

App B-1

وثائق السفر المقروءة آليا

App B-2

(ب) 2-بنية الجزء المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

<<<<<<<<<<<V<UTOERIKSSON<<ANNA<MARIA
L898902C<3UTO6908061F9406236ZE184226

الشكل (ب)  2-بنية الجزء المقروء آليا من التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

مالحظة   1ترد الرموز من ثالثة حروف في الجزء الثالث من الوثيقة .9303-3
مالحظة   2تشير الخطوط المتقطعة إلى خانات البيانات ،وهذه مع أسهم وصناديق التعليق ،مبيّنة لفهم
القارئ فقط وهي غير مطبوعة بالوثيقة.
مالحظة   3تُدرج البيانات في خانة ابتداء من أول موقع للرمز بدءا من اليسار .وأي مواقع رموز غير
مستخدمة يجب أن تشغلها عالمات لملء الفراغ )<(.
— — — — — — — —

المرفق (ج) بالجزء 7
تحديد المواقع في جواز السفر (إعالمي)
(ج) 1-تحديد موقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

الشكل (ج)1-



تحديد موقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (أ)

يجب وضع كل تأشيرة مقروءة آليا بحيث أنه:


يكون خطا القراءة الضوئية للرموز للجزء المقروء آليا متوازيين مع الحافة المرجعية المالئمة لصفحة التأشيرة بالجواز؛



والرموز االفتتاحية لكل خط للقراءة الضوئية للرموز َّ
يحدد موقعها بالنسبة للحافة اليسرى لصفحة التأشيرة بالجواز؛



والجزء المقروء آليا مجاور مباشرة للحافة المرجعية المالئمة لصفحة التأشيرة بالجواز؛
App C-1

وثائق السفر المقروءة آليا

App C-2


مثبتة ،وال عكس اتجاه
وال يجوز وضع تأشيرة مقروءة آليا فوق أخرى ،وال عكس اتجاه صفحة تحتوي بالفعل على تأشيرة مقروءة آليا ّ
صفحة بيانات جواز سفر مقروء آليا.

(ج) 2-تحديد موقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)

الشكل (ج)2-



تحديد موقع التأشيرة المقروءة آليا من الشكل (ب)
------------

المرفق (د) بالجزء 7
المواد وأساليب االنتاج (إعالمية)
مالحظة  — 1المعلومات التالية تعبّر عن بعض الممارسات السابقة وكذلك الحالية لمنتجي التأشيرة المقروءة آليا وهي مدرجة
هنا لإلرشاد فقط .وهي ليست موافقة على أي منتج أو أسلوب.
مالحظة  — 2من مسؤولية دولة االصدار ضمان أن التأشيرة المقروءة آليا المختارة إلصدارها مبنية بطريقة تؤدي بها الوثيقة
مهمتها على نحو مرض طوال عمرها المطلوب.
تقليديا ،أخذت التأشيرات شكلها إما من بطاقة ُتلصق على صفحة من جواز صاحب الجواز أو وضع ختم على صفحة الجواز مع بصمة
يدوية إلضفاء الطابع الشخصي .ومن الواضح أن البصمة اليدوية غير عملية للتأشيرات المقروءة آليا حيث من المطلوب رموز دقيقة للغاية
للتعرف البصري على النحو المطلوب .وال يوجد سبب أساسي لعدم ختم التأشيرة على إحدى صفحات الجواز باستخدام طابعة بمقدورها طباعة
ّ
بنط الطباعة المحدد للقراءة الضوئية للرموز .غير أن أي دولة اصدار تختار القيام بهذا ستجد أن العديد من الجوازات ،التي تصدرها بالطبع
دول أخرى ،تحتوي على أرقام مطبوعة أو مث ّقبة أو طباعة أخرى على صفحاتها التي يمكن أن تستوعب الضوء باألشعة تحت الحمراء الذي
يستخدمه جهاز قراءة الوثائق وينتج عن ذلك الفشل في القراءة بنقطة مراقبة الحدود .وعموما ،لذلك ،من األفضل استخدام تأشيرة مقروءة آليا
في شكل بطاقة تُثبَّت على صفحة الجواز.
يمكن أن تكون للتأشيرة المقروءة آليا حياة محدودة بالدخول مرة واحدة إلى أحد البلدان أو يمكن أن تسمح بمرات دخول متعددة طوال حياة
الجواز أو فيما وراء ذلك .ويجب أن تضمن دولة االصدار أن التأشيرة المقروءة آليا دائمة بشكل مالئم للحياة المطلوبة .وينبغي أن تضمن
الدول أيضا أن تأشيراتها مقاومة للتدليس .ويمكن أن تحقق الدول حماية كبيرة ضد هذه التهديدات عندما ُيتاح لمراقبة الحدود الدخول إلى
قاعدة البيانات المركزية التي تحوي تفاصيل إصدار التأشيرات الحقيقية .غير أن هذا كثي ار ما يكون غير عملي .والتهديدات هي:


التزييف الكامل للوثيقة.



إزالة التأشيرة من أحد الجوازات ووضعها في جواز آخر.



تغيير المعلومات الشخصية أو بيانات الصالحية.

الركازة .ظلت التأشيرات تُنتج باستخدام إما الورق وإما بوليمر اصطناعي بوصفه الركازة .وينبغي أن تتسم الركازة بقدر كاف من العتمة لمنع
أي طباعة أو ثقوب على صفحة الجواز تؤثر على قراءة اآللة .ويجب أال تبدي الركازة أي استشعاش مرئي عند تعريضها إلشعاع ضوء فوق
الكتيبات القزحية واأللياف (الحرير و/أو األلياف
البنفسجي .وشملت الخيارات المشتركة للسمات األمنية للورق :المواد المتفاعلة كيميائيا و ّ
الصناعية ،المرئية و/أو غير المرئية ،المستشعة و/أو غير المستشعة) ،والخيوط األمنية .ويجوز أيضا أن تتضمن الركازات البوليميرية
التركيبية بعض هذه السمات األمنية .ويجب توخي العناية لضمان أن أي متفاعالت كيميائية مستخدمة ال تتأثر بالمادة الالصقة المستخدمة
لتثبيت التأشيرة .ومن المرغوب فيه أن تُتلف الركازة بمحاوالت لتغيير البيانات على التأشيرة أو إلزالتها من الجواز .وقد يتخذ التلف شكل تمزيق
أو تشويه.
األحبار .األحبار سريعة التبخر كيميائيا والمستشعة والحساسة للح اررة والمتغيرة بصريا هي وسائل لتعزيز األمن في التأشيرة المقروءة آليا.
الطباعة .طباعة الخط الرفيع وقوس قزح (النافورة المنشقة) والطباعة باستخدام أنماط الضفيرة والطباعة بالنقش الغائر وإدراج صور مخفية في
التصميم هي وسائل لتعزيز كل من أمن وجمال التأشيرة المقروءة آليا.

App D-1

وثائق السفر المقروءة آليا

App D-2

المادة الالصقة .استُخدمت المواد الالصقة القابلة للتبليل بالماء أو الحساسة للضغط لتثبيت التأشيرات داخل الجوازات .وينبغي للمادة الالصقة
المختارة أن تحقق وتبقي على رباط قوي حتى عند تسخينها .وينبغي أن تكون توليفة المادة الالصقة/الركازة بحيث أن الركازة تتشقق أو تتلف
قبل أن يفشل الرباط الالصق.
القطع بآلة تشكيل المعادن .على الرغم من أن الحجم والشكل النهائيين للتأشيرة محددان في هذه المواصفات ،فإن الحجم صغير للغاية بالنسبة
لمعظم أنواع طابعات ملء التأشيرة .ولذلك فمن العادي أن تحصل دولة االصدار على تأشيرات في شكل صفيحة مناسبة لطابعة الملء مع
تأشيرة واحدة أو أكثر تحتوي عليها مساحة الصفيحة ،ويتم قطع التأشيرات بآلة تشكيل المعادن لتأخذ الشكل المطلوب .ومن المهم ضمان
التوافق بين صفائح التأشيرات والطابعة لضمان أن ال تصبح التأشيرات منفصلة عن الصفيحة الحاملة في الطابعة .ومن المهم أيضا ضمان
تلوثهما مادة الصقة يمكن أن تتراكم في الطابعة وينتج عن ذلك خطأ في التزويد.
أن حواف الصفيحة أو شكل القطع بآلة تشكيل المعادن ال ّ
واتساق موضع الشكل المقطوع بآلة تشكيل المعادن بالنسبة لحواف الصفيحة هام لضمان وضع المعلومات المقروءة آليا داخل جزء القراءة
الفعلية.
إضافة البيانات الشخصية .استُخدمت معظم األشكال المتنوعة بطباعة الصور ،بما في ذلك الطباعة بالليزر (المغطى بتصفيح شفاف) ونافثة
الحبر وتبخير األصباغ ومصفوفة النقاط في إضافة البيانات الشخصية للتأشيرات ،مع استخدام الثالثة األولى عندما تكون صورة إلزامية.
وللتقليل إلى الحد األدنى من خطر اإلزالة التدليسية للبيانات الشخصية ،فإن التوليفة المختارة من ركازة وأسلوب للملء ينبغي أن تحقق اختراقا
عاليا للصورة في الركازة أو ارتباطا قويا بين المادة التي تشكل الصورة والركازة.
حماية البيانات الشخصية .يجوز استخدام الغالف الشفاف الحامي أو طبقات من دهان اللوك لتأمين البيانات على التأشيرة .وأي مادة تغليف
شفافة ينبغي ربطها بشكل ثابت بالركازة بحيث يحدث إخالل بالركازة أو تدمير الغالف الشفاف عند حدوث محاوالت إلزالة الغالف الشفاف.
------------

7 المرفق (ه) بالجزء
)مثال عملي لختم رقمي ظاهر لوثيقة التأشيرة (إعالمي
 يستخدم الترميز، ولتوليد التوقيع.1-)يبين المثال التالي أحد األختام الرقمية الظاهرة التي تنتج من ترميز البيانات المبينة في الشكل (ه
المرمز
 والمفتاح الخاصbrainpoolP256r1  وفيما يلي بارامترات المجال الخاصة بالمنحنى.brainpoolP256r1  مع المنحنىECDSA-256
ّ
.Base64 وفق برنامج
-----BEGIN EC PARAMETERS----MIHgAgEBMCwGByqGSM49AQECIQCp+1fboe6pvD5mCpCdg41ybjv2I9UmICggE0gd
H25TdzBEBCB9Wgl1/CwwV+72dTBBev/n+4BVwSbcXGzpSktE8zC12QQgJtxcbOlK
S0TzMLXZu9d8v5WEFilc9+HOa8zcGP+MB7YEQQSL0q65y35XyyxLSC/8gbevud4n
4eO9I8I6RFO9ms4yYlR++DXD2sT9l/hGGhRhHcnCd0UTLe2OVFwdVMcvBGmXAiEA
qftX26Huqbw+ZgqQnYONcYw5eqO1Yab3kB4OgpdIVqcCAQE=
-----END EC PARAMETERS---------BEGIN EC PRIVATE KEY----MIGVAgEAMBQGByqGSM49AgEGCSskAwMCCAEBBwR6MHgCAQEEIFurNtlcXTT/OweZ
OPEd4F5QO8v1kn56es1O/XTSSRtDoAsGCSskAwMCCAEBB6FEA0IABAgTKnJDs8zC
nCcQlwgclqcp7vuOuTYw5TZJjpt84c7SXWinidk77znARxXFrTkV0oHAdU7MCFCL
9maH78Yw34g===
-----END EC PRIVATE KEY-----

SHA-256

 ويؤدي تشفير العنوان والرسالة بواسطة الداّلة. التي تم رسمها في الصفحة التالية،ينتج ترميز بيانات الدخل دفقا من البايتات
:(r,s): وتوقيعهما بواسطة المفتاح الخاص الوارد أعاله إلى إعطاء التوقيع التالي

r:
21C6785B027EC4A5BFA6DDE537E8ADFA91BEB1197BED97ADF2FF89E0A344512B
s:
7B0136C44050F117E507BC2A782FFE15F68DDD6818AF5A7BAF21CA7CFC7E83BE
.DER مرمز وفق قواعد
ّ ASN.1  يرد التوقيع على شكل ترميز،ومن أجل الكمال
3044022021C6785B027EC4A5BFA6DDE537E8ADFA91BEB1197BED97ADF2
FF89E0A344512B02207B0136C44050F117E507BC2A782FFE15F68DDD68
18AF5A7BAF21CA7CFC7E83BE

App E-1

وثائق السفر المقروءة آليا

App E-2

Header
Issuing Country
UTO
Three-letter country code

Document Issue Date

Status

13.06.2020

Everything worked like a charm.

Signing Certificate

SignerCertRef

UTTS5b (Utopia)

UTTS025B

Select seal type

Encoded RAW data

Visa Document

DC 03 D9 C5 D9 CA C8 A7 3A 99 5D 91 34 5D DF 54
5D 01 02 2C DD 52 13 4A 74 DA 13 47 C6 FE D9 5C
B8 9F 9F CE 13 3C 13 3C 13 3C 13 3C 20 38 33 73

Visa Document
MRZ 1st line
VCD<<DENT<<ARTHUR<PHILIP<<<<<<<<<<<

MRZ 2nd line

4A
04
FF
AD
51

AF
03
40
FA
2B

47
5A
21
91
7B

F0
00
C6
BE
01

C3
00
78
B1
36

2F
05
5B
19
C4

1A
06
02
7B
40

1E
59
7E
ED
50

20
E9
C4
97
F1

EB
32
A5
AD
17

26
F9
BF
F2
E5

4D
26
A6
FF
07

39
C7
DD
89
BC

3A
03
E5
E0
2A

FE
01
37
A3
78

34
02
E8
44
2F

FE 15 F6 8D DD 68 18 AF 5A 7B AF 21 CA 7C FC 7E
B3 BE

1234567XY7GBR5203116M2105253<<<<<<<<

Passport Number
ABC424242

Duration of Stay
5a0000

Format ddmmyy encoded as hex string.

Number of Entries
2

Visa Type
The visa type is encoded as hex string.

Additional Feature
Reserved for future use. Encoded as hex string.

مثال لختم رقمي ظاهر للتأشيرة



1-)الشكل (ه

الجزء  — 7التأشيرات المقروءة آليا

App E-3

وبافتراض أن  seal.binيحتوي على جزء العنوان والرسالة (الحظ أن بداية وطول اإلشارة والوسم  0x40مستبعدة ،وأن التةقيع مرمز وفق
مرمز وفق  .priv_key.pemيمكن عندئذ التحقق من التوقيع بواسطة openssl
قواعد  DERفي  ،sig.binوأن ما ورد أعاله ّ
عن طريق:
openssl dgst -sha256 -prverify priv_key.pem -signature sig.bin
- sha256 seal.bin

— انتهــــــى —

