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 المجال    -1

بما في ذلك تلك الالزمة للتشغيل  TD3 و TD2و  TD1من المقاسات  آليا   المواصفات الفنية المشتركة بين وثائق السفر المقروءة 3يحّدد الجزء 
. وترد في األجزاء من الرابع إلى السابع شاملة آليا   التعّرف البصري على الحروف( المقروءةالبيني العالمي باستخدام التفتيش البصري ووسائل )

 المواصفات الفنية القابلة للتطبيق على كل عامل شكل.  Doc 9303من الوثيقة 
 مقترنا  بما يلي: 3قراءة الجزء  يجب

  األول الجزء المقدمة 
  الثاني الجزء آليا   وثائق السفر المقروءةوتصنيع وإصدار  المواصفات الفنية ألمن تصميم 

 والجزء المحدد لعامل الشكل المتصل بالموضوع:
  الرابعالجزء  3األخرى من الحجم  آليا   ووثائق السفر المقروءة آليا   المواصفات الفنية للجوازات المقروءة 
  الخامسالجزء   1ن الحجم م آليا   لوثائق السفر الرسمية المقروءةالمواصفات الفنية 
  السادسالجزء   2من الحجم  آليا   لوثائق السفر الرسمية المقروءةالمواصفات الفنية 
  الجزء السابع آليا   التأشيرات المقروءة 

 آليا   تالمسية أي وثائق السفر المقروءة التي تحتوي على دائرة متكاملة ال آليا   تنطبق هذه المواصفات الفنية أيضا  على وثائق السفر المقروءة
 االلكترونية فقط.  آليا   على المواصفات الفنية لوثائق السفر المقروءة Doc 9303االلكترونية. وتحتوي األجزاء التالية من الوثيقة 

  : وزع التعززّرف علزى الهويزة باالسززتدالل البيولزوجي والتخززين االلكترونززي للبيانزات فزي جززوازات السزفر المقززروءةالجززء التاسزع 
 آليا  

 علزززى دائززرة متكاملزززة  األخززرى  والبيانززات البيولوجيزززة االسززتدالالت تخزززينبنيزززة البيانززات المنطتيززة لتكنولوجيزززا لعاشززر: الجزززء ا
 تالمسية ال

  :آليا   لوثائق السفر الرسمية المقروءة منيةاألقواعد الالجزء الحادي عشر 

  :آليا   ةالبنية األساسية للمفاتيح العامة لوثائق السفر المقروءالجزء الثاني عشر 

 آليا   الخواص المادية لوثائق السفر الرسمية المقروءة    -2
تأثير ضار على العناصر األخرى في  لهأن اختيار المواد يجب أال يكون  إالاختيار المواد التي تستعمل.   اإلصداردول ومنظمات ل يمكن

في بالمواصفات التالية في ظروف االستعمال العادي طوال تأن  آليا   ةقروءالمالرسمية  وثيقة السفرو ينبغي ل .آليا   المقروءةالرسمية وثيقة السفر 
 :افترة صالحيته
 النكسار(، أي يمكن آللزة القزراءة أن ل المن نوع قابل لالنثناء ) آليا   ةالمقروءوثيقة السفر الرسمية كون تيجب أن  — التشوه

أو علزى تشزغيل اآللزة  اادي دون التأثير على اسزتعمالهكان قد تعرض لتشوهات ناتجة عن االستعمال الع إذا اتسوي سطحه
 القارئة.

 أخطار سامة في ظزروف االسزتعمال العزادي )انظزر أيضزا  آليا   ةالمقروءالرسمية  وثيقة السفريجب أال تنتج عن  — السمية
 (.ISO/IEC 7810القاعدة 

 للتززأثيرات الكيميائيززة الناشزز ة عززن  ةمقاومزز آليززا   المقززروءةالرسززمية  وثيقززة السززفرون تكززيجززب أن  — مقاومززة المززواد الكيميائيززة
 في الحاالت التي تضاف فيها الحساسية الكيميائية ألسباب أمنية. إالالتداول واالستعمال العاديين، 
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 للقزززراءة باآللزززة فزززي درجزززات حززززرارة  ةقابلزززز آليزززا   ةالمقزززروءالرسزززمية  وثيقززززة السزززفرظزززل تيجزززب أن  — تحمزززل درجزززات الحزززرارة
درجزة فهرنهايزت(.   122إلزى درجزة فهرنهايزت  14درجزة م ويزة ) 50درجات م ويزة تحزت الصزفر و 10 بينتتراوح  ةتشغيلي

درجزة م ويززة تحزت  35درجات حزرارة تتزراوح بزين عرضزها لزبعزد ت ةسزليم آليزا   ةالمقزروءالرسزمية وثيقزة السزفر ظل توينبغي أن 
  هرنهايت(.درجة ف 176درجة فهرنهايت تحت الصفر و 31درجة م وية ) 80الصفر و

 للقزراءة باآللزة فزي درجزات رطوبزة نسزبية للهزواء تتزراوح  ةقابلز آليزا   ةالمقزروءالرسزمية وثيقزة السزفر كزون تيجب أن  — الرطوبة
درجززة فهرنهايززت( متيسززة بترمززومتر  77درجززة م ويززة ) 25فززي الم ززة فززي درجززة حززرارة عظمززى تبلزز   95الم ززة و فززي 5بززين 

فزي  ابعزد تخزينهز ةسزليم آليزا   ةالمقزروءالرسزمية وثيقزة السزفر ظزل ت(.  وينبغزي أن ISO/IEC 7810رطب )راجع أيضا القاعدة 
  .)درجات رطوبة ال مكثفة( أو تعرضها لها في الم ة 100درجة رطوبة نسبية تتراوح بين صفر في الم ة و

 فزي ظزروف االسزتعمال  للضزوء اتعرضزه جزراءأي تزدهور مزن  آليزا   ءةالمقزرو الرسمية  وثيقة السفرقاوم تيجب أن  — الضوء
 (.ISO/IEC 7810العادي )راجع أيضا القاعدة 

 (VIZ) بصريا  الجزء المقروء     -3
من أجزاء تشمل خانات بيانات إلزامية واختيارية للوفاء بالمقتضيات المختلفة لدول ومنظمات اإلصدار، وتحقيق  بصريا  يتكون الجزء المقروء 

 .آليا   شغيل المتبادل عالميا لجميع وثائق السفر الرسمية المقروءةقدر كاف من التوحيد التياسي يضمن الت

 اللغات/الحروف   3-1
.  1234567890 واألرقام العربية أي zإلى  aومن  Zإلى  Aبحروف األبجدية الالتينية أي من  بصريا  إدراج البيانات في الجزء المقروء  ينبغي

، بدون كتابة لغة بحروف لغة أخرى، الحروف الوطنية المستندة إلى بصريا  لجزء المقروء وُيسمح بالتشكيل. ويجوز أيضا  أن ُتستخدم في ا
وعندما تكون العناصر اإللزامية بلغة . ßو Þ"كتابة الحروف متعددة الجنسيات بحروف لغة أخرى"، مثل أ -6الالتينية الواردة في قائمة بالقسم 

  .بحروف لغة أخرى ديم الكتابة اللفظية لها ال تستعمل األبجدية الالتينية، فإنه يجب أيضا تق
 

  



  كلالمشتركة بين المواصفات الفنية   3الجزء 
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 آليا   من وثيقة سفر مقروءة آليا   والجزء المقروء بصريا  المقروء  مثال للجزء  :1الشكل 

 
 .  يا  بصر في الجزء المقروء  باألرقام العربية لهاجمة ويجب أن توفر الدول التي ال تستعمل األرقام العربية للبيانات الرقمية تر 

ات اإلنجليزية أو الفرنسية اللغوإحدى  ارصدأو بلغة عمل منظمة اإل ينبغي إدراج عناصر البيانات االختيارية باللغة الوطنيةداعي التسهيل، بو 
 الوطنية. ةأو اللغو/بالحروف  VIسبانية. ويمكن إدراج البيانات االختيارية بكاملها في الجزء إلأو ا

 أن تكون اللغة المختلفة مفصولة بشرطة مائلة.وعند إدراج الترجمة، يجب 
  .Doc 9303-4لالطالع على التفاصيل، انظر الوثيقة و يمكن إدراج عالمات الترقيم في الجزء المقروء بصريا . 

 نوع وحجم الرمز الطباعي )الفونط(    3-2
.  إال أنه يوصى لوضوح القراءة في الجزء بصريا  قروء يحق لدولة أو منظمة اإلصدار اختيار نوع وحجم )الفونط( المستعمل ضمن الجزء الم

بوصة(.  وينبغي أال يتجاوز الحد األقصى لكثافة  1.0ملم ) 25.4رموز لكل  10باستعمال بنط من حجم تستعمل فيه  بصريا  المقروء 
ر كثافة يمكن أن تكون فيها المعلومات بوصة(.  وقد اختيرت كثافة الطباعة تلك بوصفها أصغ 1.0ملم ) 25.4رمزا لكل  15الطباعة األفتية 

 واضحة ومقروءة.
 يوصى باستعمال الحروف )الالتينية( الكبيرة.  إال أنه، إذا كان االسم يشمل لتبا يسبقه، فيمكن استعمال مزيج مناسب من الحروف الكبيرة

 من هذا الباب( 4-3والصغيرة في اللقب )انظر الفقرة 
 ظ إما بحروف كبيرة أو بحروف صغيرة، وذلك حسب تقدير دولة أو منظمة اإلصدار.يمكن استعمال عالمات تشكيل اللف

 الخانات/عناوينال   3-3
باستثناء ما هو محدد في دليل عناصر  بصريا  يجب أن تستعمل العناوين لتحديد جميع الخانات لعناصر البيانات اإللزامية في الجزء المقروء 

 .Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4ألجزاء من افي  بصريا  نات للجزء المقروء البيا
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ويمكن أن يكون ذلك باللغة الرسمية لدولة اإلصدار أو لغة عمل منظمة اإلصدار.  وإذا كانت اللغة الرسمية لدولة اإلصدار أو لغة عمل 
ل إحدى هذه اللغات أيضا، وعرض منظمة اإلصدار المستعملة فزي العناوين هي بخالف اإلنجليزية أو الفرنسية أو االسبانية، فيجب استعما

 ترجمة العنوان بحروف مائلة.
و وإذا كانت اللغة الرسمية لدولة اإلصدار أو لغة عمل منظمة اإلصدار هي اإلنجليزية أو الفرنسية أو اإلسبانية، ينبغي أن تستعمل دولة أ

 مائلة، وعرض ترجمة العنوان بحروف مائلة.منظمة اإلصدار واحدة من اللغتين األخريين لطباعة العنوان الذي يلي الحروف ال
 بوصة(. 0.07بوصة و 0.04ملم ) 1.8ملم و 1.0يجب طبع العناوين برمز طباعي )فونط( واضح وخطي بحجم يتراوح بين 

 . آليا   من وثيقة السفر الرسمية المقروءة بصريا  عند عدم استعمال خانة ما، يجب أال يظهر عنوانها في الجزء المقروء 

 جوازاتفاقية لكتابة اسم حامل ال   3-4
 ين هما المعّرف الرئيسي والمعّرف الثانوي.أيتم بصفة عامة تمثيل اسم حامل الجواز في جز 

وقد يكون ذلك اسم العائلة، أو االسم الرئيسي، أو االسم  —يجب أن تحدد دولة أو منظمة اإلصدار أي جزء من االسم هو المعرف الرئيسي 
الت قد يكون ذلك هو االسم بأكمله.  ويجب أن يكتب ذلك في الخانة المخصصة للمعزرف الرئيسي في الجزء المقروء األول وفي بعض الحا

استخدام  فيها "، التي يمكنde la" أو "Mc" أو "von.  ويوصى باستخدام الحروف الالتينية الكبيرة، إال في حالة األلقاب السابقة مثل "بصريا  
 والصغيرة.مزيج من الحروف الكبيرة 

األجزاء الباقية من االسم مخصصة للمعرف الثانوي.  وقد تكون تلك عبارة عن األسماء األولى، أو األسمزاء غير الرسمية، أو أي أسماء 
.  ويوصى باستخدام الحروف بصريا  ثانوية أخرى.  ويجب أن تكتب تلك األسماء في الخانة المخصصة للمعرف الثانزوي في الجزء المقروء 

 كبيرة في كل مكان من الخانة.  ال
عندها فصل المعرف الثانوي عن المعرف الرئيسي باستخدام فاصلة واحدة )،(.  وال حاجة  يجبوفي حال استخدام خانة واحدة لالسم، 

 الستخدام الفاصلة في حال استعمال خانات متعددة.
ء أو تأتي بعدها بما في ذلك األلقاب والمؤهالت التخصصية والعلمية، األلقاب التي تسبق األسما بصريا  يوصى بأال تدرج في الجزء المقروء 

بعدها وألقاب التشريف، والجوائز، واأللقاب الوراثية.  ولكن إذا كانت دولة أو منظمة اإلصدار تعتبر أن األلقاب التي تسبق األسماء أو تأتي 
.  وينبغي عدم كتابة الرموز الرقمية في خانة االسم بصريا  لجزء المقروء تشكل قانونيا جزءا من االسم، فإن تلك األلقاب يمكن أن تظهر في ا

.  ولكن إذا كان استخدام الرموز الرقمية أسلوبا تقليديا شرعيا في دولة اإلصدار، فإنه ينبغي تمثيلها باستخدام األرقام بصريا  من الجزء المقروء 
 لقاب تسبق األسماء أو تأتي بعدها أو أرقام رومانية.الرومانية.  ويجب أن تدرج في خانة المعرف الثانوي أي أ

فإنه يجب عندها تقديم .  وإذا لم تكن الحروف الوطنية قائمة على الحروف الالتينية، بصريا  يمكن استخدام الحروف الوطنية في الجزء المقروء 
 ترجمة لفظية لها بالحروف الالتينية.

تمثيل دولة أو منظمة اإلصدار     3-5  
دولة أو الان اسم دولة اإلصدار و/أو محل إصدار الوثيقة مكتوب بلغة وطنية ال تستعمل حروف األبجدية الالتينية، يجب أن يظهر اسم إذا ك

 :، كما يجبلغة عمل منظمة اإلصدار/وقع آخر باللغة الوطنيةم
  أن يترجم لفظيا بحروف التينية 

 سززبانية( قززد يكزون االسززم المتززرجم النجليزيززة أو الفرنسزية أو اللغززة اإلأو أن يتزرجم إلززى لغززة أو أكثزر )يجززب أن تكززون إحزداها ا
 مألوفا أكثر للمجتمع الدولي. 

 ويجب فصل االسم باللغات المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بفراغ واحد على األقل. 
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الالتينية، غير أن االسم مألوفا أكثر للمجتمع  بلغة وطنية تستعمل حروف األبجدية اإذا كان اسم دولة اإلصدار أو محل إصدار الوثيقة مكتوب
سبانية(، فينبغي أن يكون االسم مرفقا بترجمة أو الغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو االدولي بصيغته المترجمة إلى لغة أو لغات أخرى )وال سيما الل

 ة على األقل.أكثر له. ويجب فصل االسم باللغات المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بمسافة واحد

 جنسية صاحب الجوازتمثيل    3-6
 يجب تمثيل جنسية صاحب الجواز في الجزء المقروء بصريا  في الوثائق التي تكون فيها الخانة المخصصة للجنسية إلزامية، بواسطة رمز

 دولة أو منظمة اإلصدار. لتقدير ، تبعا  (5أنظر القسم )مكون من ثالثة حروف 
ال تستعمل حروف األبجدية التي إصدار الوثيقة لغة عمل منظمة دولة اإلصدار أو باللغة الوطنية ل ةمكتوب لجوازت جنسية صاحب اإذا كان

 :، كما يجبلغة العمل/باللغة الوطنية جنسية صاحب الجوازظهر تالالتينية، يجب أن 
  ؛ترجم لفظيا بحروف التينيةتأن 

  سززبانية( قززد يكزون االسززم المتززرجم الة أو االلغززة اإلنجليزيززة أو الفرنسزيتزرجم إلززى لغززة أو أكثزر )يجززب أن تكززون إحزداها تأو أن
 أكثر للمجتمع الدولي.  مألوفا  

 باللغات المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بفراغ واحد على األقل.  الجنسيةويجب فصل 
أكثر للمجتمع  ةمألوف الجنسيةدية الالتينية، غير أن تستعمل حروف األبجإصدار الوثيقة لغة عمل منظمة دولة اإلصدار أو اللغة الوطنية لإذا 

 ةالمكتوب الجنسيةكون تسبانية(، فينبغي أن الغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو االمترجمة إلى لغة أو لغات أخرى )وال سيما الل االدولي بصيغته
المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بمسافة واحدة على  باللغات الجنسية. ويجب فصل ابترجمة أو أكثر له ةمرفق لغة العمل/باللغة الوطنية

 األقل.

  محل ميالد صاحب الجوازتمثيل     3-7
 إدراج محل الميالد اختياري. وإذا أدرج محل الميالد يجوز تمثيله بالبلدة و/أو المدينة و/أو الضاحية و/أو الدولة.

هي لغة ال تستعمل حروف  أو لغة عمل منظمة اإلصدار طنية لدولة اإلصدارإذا أدرجت البلدة أو المدينة أو الضاحية وكانت اللغة الو 
 ، كما يجب:العمللغة /األبجدية الالتينية، يجب أن تظهر البلدة أو المدينة أو الضاحية باللغة الوطنية

  ؛ترجم لفظيا بحروف التينيةتأن 

  سززبانية( قززد يكزون االسززم المتززرجم الأو الفرنسزية أو ا غززة اإلنجليزيززةتزرجم إلززى لغززة أو أكثزر )يجززب أن تكززون إحزداها اللتأو أن
 مألوفا أكثر للمجتمع الدولي. 

 باللغات المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بفراغ واحد على األقل.  البلدة أو المدينة أو الضاحيةويجب فصل 
 البلدة أو المدينة أو الضاحيةألبجدية الالتينية، غير أن إصدار الوثيقة تستعمل حروف الغة عمل منظمة دولة اإلصدار أو اللغة الوطنية لإذا 

كون تسبانية(، فينبغي أن الغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو االمترجمة إلى لغة أو لغات أخرى )وال سيما الل اأكثر للمجتمع الدولي بصيغته ةمألوف
باللغات  البلدة أو المدينة أو الضاحية. ويجب فصل ابترجمة أو أكثر له ةمرفق لغة العمل/باللغة الوطنية ةالمكتوب البلدة أو المدينة أو الضاحية

 المختلفة بعالمة مائلة )/( متبوعة بمسافة واحدة على األقل.
وفي هذه الحالة يجب أن  إال إذا لم يوجد رمز لدولة الميالد،، 5القسم  كما هو مبين فيثالثي األحرف ال هاإذا أدرجت الدولة يجب تمثيل رمز 

 سم بالكامل، وتنطبق شروط الترجمة والترجمة اللفظية المحددة بالنسبة للبلدة والمدينة والضاحية أعاله.كتب االيُ 
عند اختيار إدراج أو حذف مكان الميالد، ينبغي أن تأخذ دولة أو منظمة إصدار وثيقة السفر بعين االعتبار أي حساسيات  —مالحظة 

 ليم وما إذا كانت دولة أو إقليما  تعترف به سلطات إصدار التأشيرة في بلدان أخرى.سياسية حالية متصلة بالدولة أو اإلق
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 كتابة التواريخ    3-8
 وفقا للتقويم الميالدي الغريغوري على النحو التالي.  آليا   من وثيقة السفر الرسمية المقروءة بصريا  يجب إدخال التواريخ الواردة في الجزء المقروء 

 اليوم
أن يكون هذا الرقم  ويجوز، 0مسبوقة برقم  9إلى  1األيام باستخدام أعداد من خانتين رقميتين، أي يجب أن تكون التواريخ من يجب إظهار 

 . قبل الشهر أو يجوز أن يكون متبوعا  بالشهر مباشرة، بدون مسافة خالية متبوعا بمسافة خالية

 الشهر
 اإلصدار أو اختصاره باستعمال أربع خانات للرموز كحد أقصى. يمكن طباعة اسم الشهر بالكامل بلغة دولة أو منظمة

يجب أن تلي الشهر سبانية، الهي اإلنجليزية أو الفرنسية أو ا إصدار الوثيقةلغة عمل منظمة دولة اإلصدار أو اللغة الوطنية لعندما ال تكون 
صى، بإحدى اللغات الثالث، على النحو المبّين في الجدول عالمة مائلة ) / ( والشهر أو اختصار الشهر حتى أربع خانات للرموز كحد أق

 أدناه.
لدولة أو منظمة اإلصدار استخدام إحدى  يجوز أيضا  سبانية، الهي اإلنجليزية أو الفرنسية أو اعندما تكون لغة دولة أو منظمة اإلصدار 

 ( بعد العالمة المائلة )/(.1اللغتين األخريين )المبينتين في الجدول 
، وذلك حسب تقدير دولة أو منظمة اإلصدار، عندما قد ييسر ذلك بصريا  ه يمكن طباعة الشهر، بالشكل العددي في الجزء المقروء إال أن

من قبل الدول التي تستخدم تقويما غير التقويم الميالدي الغريغوري. وفي هذه الحالة، وبإتباع  آليا   استعمال وثيقة السفر الرسمية المقروءة
تساوي  nحيث  DDnMMnYYYYأو  DDnMMnYY، يمكن بيان التاريخ كما يلي: بصريا  تحديده لتسهيل قراءة وثائق السفر أسلوب جرى 

 فترة سكوت.أو  مسافة خالية
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 سبانيةاللشهور باإلنجليزية والفرنسية واا اختصارات: 1الجدول 

 سبانيةباإل بالفرنسية باإلنجليزية الشهر

 JAN JAN ENE يناير

 FEB FÉV FEB فبراير

 MAR MARS MAR مارس

 APR AVR ABR ابريل

 MAY MAI MAYO مايو

 JUN JUIN JUN يونيو

 JUL JUIL JUL يوليو

 AUG AOÛT AGO غسطسأ 

 SEP SEPT SEPT سبتمبر

 OCT OCT OCT كتوبرأ

 NOV NOV NOV نوفمبر

 DEC DÉC DIC ديسمبر

 السنة
وكل من الشكلين ، تكون مسبوقة بمسافة خاليةقد تلي الشهر مباشرة بدون أن  وأ أرقام األخيرةأو باألربعة  األخيرينتبين السنة بالرقمين 

  .مقبول
، أربعة أرقام لإلشارة إلى السنة رقمين أو عندما يكتب الشهر بصيغة رقمية، يمكن أن تستعمل دولة أو منظمة اإلصدار الرمز المكون من

 فترة خالية. والفصل بين الشهر والسنة بمسافة خالية أو
 تشجَّع الدول على استخدام أرقام أربعة لتمثيل السنة بالنسبة لجميع أشكال التاريخ. —مالحظة  

 :مثال
صادرة باللغة اإليطالية مع ترجمة الشهر باللغة  آليا   في صفحة البيانات في وثيقة سفر رسمية مقروءة 1942يوليو  12سيظهر تاريخ الميالد 

 الفرنسية كما يلي: 
12nLUGn/JUILn1942 

 LUG /JUIL 1942 12= مسافة خالية أي  nحيث 
 أو

12nLUGn/JUILn42 

 LUG /JUIL 42 12= مسافة خالية أي  nحيث 
 أو

12 July 1942 12أو July 42 )باستخدام اإلنجليزية فقط( 
 أو

12 JUIL 42  12أو JUIL 42 )باستخدام االختصار الفرنسي( 
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 أو
12JUL 1942  12أوJUL 42 سباني(تخدام االختصار اإلنجليزية أو االس)با 

 أو
 )باستخدام الشكل الرقمي( 12.07.42أو  42 07 12

 أو
 )باستخدام الشكل الرقمي مع سنة من أربعة أرقام(.  -12.07.1942أو 1942 07 12

 
كل التاريخ الذي تستخدمه دولة أو في شعندما يكون تاريخ الميالد مجهوال بكامله، فيجب بيان عناصر البيانات  تاريخ الميالد المجهول

 تمثل العناصر المجهولة )أرقام و/أو حروف( من التاريخ. Xsمنظمة اإلصدار لتواريخ الميالد ولكن مع رموز 
 مثال:

XXnXXnXX 
XXnXXnXXXX 

XXnXXXnXX   حيثn فترة )إذا اسُتخدم شكل رقمي(أو  = مسافة خالية 
وفقا  لشكل التاريخ  Xsبالرمزين  ذلك الجزء )اليوم، الشهر، السنة( فقط من التاريخ، فيجب بيان جهوال  أما إذا كان جزء فقط من تاريخ الميالد م

 .  المستخدم من قبل الدولة أو المنظمة المصّدرة

 السمة )السمات( المعروضة لتعريف هوية صاحب الوثيقة    3-9
لصاحب الجواز الحتيقي المعروضة لتعريف الهوية الشخصية  مة )السمات(السو المواصفات اإللزامية واالختيارية  Doc 9303تحدد الوثيقة 

بصمة إصبع واحد لصاحب الوثيقة أو  أو عالمة عادية و/أو وجه أو توقيعصورة  :أي بصريا  في الجزء المقروء  إلى الجواز تهاإضافالواجب 
 وقياس سمات تعريف الهوية.فضال  عن موضع وأبعاد  آليا   لكل نوع من وثائق السفر المقروءة صورة لها

 لصورة الشخصية المعروضة ا 3-9-1

  .ISO/IEC 39794-5]المعيار أن يمتثل التقاط الصورة للمواصفات ذات الصلة المبينة في  لضمان التوافق مع نظم التعّرف على الوجه يجب
 ، سواء كانت بنسق ورقي أو رقمي:الصورة المعروضة علىيجب 

 مي في وثيقة السفر المقروءة آليا ؛أن تكون مطبوعة بشكل رق 

  ؛آليا   المقروءة الرسمية السفر لوثيقة الحتيقي الصاحب وجهوأن تبّين 

 كانت طريقة بأي صاحبها مظهر لتغيير تحسينها أو رقميا   تعديلها عدم ويجب.  

 .مقاومة للتزوير واالستبدال تتخذ دولة أو منظمة اإلصدار التدابير الالزمة لضمان أن تكون صورة الوجه المعروضةويجب أن 

 طباعة الصور لتقديم الصورة الشخصية 3-9-1-1

على مقاربة  األصلية المأخوذة. وينبغي أن تكون جودة الصورة للشخص المعني ا  ودقيق ا  واضح تمثيال  أن تنتج  الماديةالشخصية للصورة ينبغي 
وللتوصل إلى هذه النوعية  .من أزواج الخطوط بالمليميتر الواحد( 8-6 زمماثل لالورقية )وضوح  ألدنى جودة مقبولة للصور الفوتوغرافيةاألقل 

ة عمليالضغط والطباعة والو  تكنولوجيا المعالجة والتحويل الرقميببالتقاط الصورة و  إيالء االهتماممن الصور في الطباعة الرقمية يجب 
 اعة على نسبة العرض إلى االرتفاع في الصورة األصلية.عملية الطب . ويجب أن تحافظإنتاج الصورة الشخصيةفي  تخدمةالمس
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عدد كبير من دول اإلصدار إجراء الطباعة/إعادة المسح لطلب الوثيقة. ويعتبر هذا النهج مقبوال ؛ ومع  يستعمل —مالحظة  
 . ولدى النظر في[ISO/IEC 39794-5]ر وفي المعيا والمتطلبات الواردة أدناه ذلك ينبغي توخي الحذر لضمان الجودة وفقا  للمبادئ التوجيهية

 التكنولوجيا المفضلة كلما أمكن. هتصميم جديد لعملية تقديم الطلبات، ينبغي أن يؤخذ التقديم الرقمي في االعتبار باعتبار 
ل التجاعيد والشامات. تفاصيل الوجه المتباينة الدقيقة من قبي إظهارصورة سلسة قادرة على لعملية الطباعة أن تنتج  ينبغي — وضوح الطباعة

البقع البارزة وآثار الظالل الفاتحة والغامقة مطبوعة بدقة وأن تكون  ية بدءا  من األشخاص ذوي البشرةلونالجلد الوينبغي أن تكون جميع درجات 
  .هاأو تحديد لها رسم خطوط كفافيةوينبغي إبراز تفاصيل الوجه الناعمة من دون  ظاهرة.

عدا التوهج أو اللمعان الذي تسببه مناطق صغيرة ذات انعكاس مرآوي، ينبغي أن ال يكون مشبعا  باللون األبيض أو  فيما — ع واللون التشبّ 
، وباستخدام السطوع، يجب أن يكون عدد البكسالت المشبعة منطقة الخلفية وفيما عدا األسود سوى جزء صغير فقط من الصورة المطبوعة.

 في المائة. 0.1 أقل من 255البكسالت المشبعة تماما  ذات التيمة  في المائة، وعدد 0.1 أقل من 0تماما  ذات التيمة 
ن تكون التفاصيل ظاهرة في مناطق الظالل وأ. باللون األبيضأن تكون مطبوعة بالكامل مالبس الشخص لي جزء من الخلفية أو أل ينبغيال و 

 القاتمة.
جهاز االلتقاط )الكاميرا الرقمية أو  يكون  قد ُيفترض أن. و ات قنوات ألوان متوازنةيجب أن تكون الصور المطبوعة عبارة عن صور ملونة ذ

 .بشكل صحيح مع اللون األبيض ا  الماسح الضوئي( متوازن
يجب أن تكون الصورة الفوتوغرافية على ورق ذي نوعية عالية. وفيما يلي أمثلة على هذا الورق  — خصائص الورق وحجم الصورة الشخصية

 يضا  قبول تكنولوجيات أخرى ذات خصائص مشابهة(:)يمكن أ
 الفوري؛ أو لتصويرالمصقول التياسي لورق ال 
 ورق التصوير شبه المصقول بالتصعيد الصبغي؛ أو 
 ورق التصوير شبه المصقول المطلي بملح الفضة؛ أو 
 .ورق درايالب  المصقول التياسي للتصوير بنفث الجبر 

لؤ(. وينبغي أن يكون لتألل، وأن ال يكون سطحه واضح المعالم ) من دون أثر لشاشة حريرية أو خشونةلقليل اورق التصوير  كون ويجب أن ي
 على األقل. ملم 10. وينبغي أن تكون المسافة بين العينين ملم 35الحد األدنى للصور المقدمة 

، مثل رور ذات أحجام أكبص ورة المطبوعة في استخدامي ال تزال تعتمد على تقديم الصتوينبغي أن تنظر عمليات التقديم المصممة حديثا  ال
سم. فالصور الكبيرة الحجم تقلل من مخاطر خسارة الجودة في سلسلة العمليات. ومع ذلك فالتحول إلى صور أكبر حجما   x 10سم  7التياس 

 النظر فيها.  يتعينينطوي على آثار في العملية 
أشياء مصطنعة، كالتمّوج، وقد تؤدي بعض عمليات  ل الرقمي للصور المطبوعةيحدث التحو يُ  نيمكن أ — المرئية أنماط النقاطج أو التموّ 

سح الطباعة إلى تفاقم توليد هذه األشياء المصطنعة. وينبغي ان تسمح عملية الطباعة المستخدمة بالتعّرف الدقيق على الوجوه عند التيام بم
 ( في كل محور.بوصةبكسل بال 330يمتر الواحد )نتبكسل بالس 120عينات قدره الصور المطبوعة بجهاز مسح الوثائق بمعدل ألخذ ال

أنتجت صورة مطبوعة خالل عملية تدريج لوني دوري، فإن مسح الصورة سوف يحدث أنماط تمّوج في جميع الحاالت تقريبا . وبالتالي، وإذا 
تستخدم أصال  التدريج اللوني لمحاكاة درجات لونية متواصلة، أن ينبغي لهذه الطابعات، مثل طابعات نفث الحبر أو طابعات الليزر، التي 

العين ب يمكن رؤيتها وعالوة على ذلك، ينبغي أن ال تنتج عملية الطباعة أنماط نقاط. طرق تدريج غير دورية )ذات ألوان مستحدثة(تستعمل 
 المجردة.

حدود ؤول عن تقييم جودة الصورة. يعرض النموذج كثيرا  مل يكون من المفيد توفير نموذج شفاف للشخص المس —مالحظة  
في تحديد ما إذا كانت الصورة المطبوعة تمتثل للمتطلبات. ويمكن ، الصورة مععند مراكبته  وقد يساعد،، (حجم الرأس ودورانه )التفافه

 .[ISO/IEC 39794-5]االطالع على عيّنات من هذه األدوات في المعيار 
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 مسح الصور المقدمة 3-9-1-2
  .[ISO/IEC 39794-5]وفي المعيار  1-1-9-3 فقرةات الصلة المبينة في الذللمواصفات  أن تمتثل الصور المقدمة يجب

من شأن ذلك أن و . (بوصة 1.38×  1.77م )لم 35×  45وطولها  الصورة المقدمة يكون عرضيجب أن  — خصائص الصورة المقدمة
مطلوب لالستخدام على وثيقة السفر المقروءة آليا  مع امتالك وضوح مالئم ألغراض التعّرف الحجم الإلى  يالئم ضبط التياسيوّفر وضوحا  

 .على الوجه
في عملية التقديم. وإذا كانت الصورة قد طبعت لتقديمها ثم جرى مسحها فيما بعد، يجب  الطباعةأو  لمسحلخطوات عدة  ويجب عدم استخدام

 أن تكون خطوات اإلنتاج المتبتية رقمية.
. [ISO/IEC 39794-5]يجب أن تكون الصورة المقدمة قد التقطت خالل األشهر الستة األخيرة السابقة للتقديم، كما هو مبين في المعيار و 

نظر جهات اإلصدار في استخدام البيانات الوصفية تي أن ها إلى أكثر من ثالثة أشهر. وينبغوينبغي قبول الصور التي يعود وقت التقاط
 لصورة الرقمية للتأكد من أن الصورة الفوتوغرافية حديثة. ة في ارّمز الم

تاريخ صنع الصورة المطبوعة المدّون على ظهر ب يتمثل ذلكوإذا قّدمت الصور المطبوعة، ينبغي طلب الدليل على تاريخ التقاطها. وقد 
الصورة جزءا  من بطاقة تحمل صورة )مثال  ورقة توفير البطاقة الكاملة إذا كانت المصّور. وينبغي  صادرة عنالصورة، أو فاتورة مؤرخة 

   (.2×  2عليها صور بحجم  15×  10مطبوعة بحجم 
ويجب أن تكون الصورة المطبوعة خالية من خدوش وغير مطوية وغير تالفة. ال خالية منويجب أن تكون الصورة المقدمة نظيفة وغير محنية و 

 عالمات الحبر أو التغضنات.
 .إلى هي ة اإلصدار في شكلها الرقمي، يجب التقيد بالمتطلبات التي تحددها هي ة اإلصدارالصورة  قديمعند تو 

يكون عدد البكسالت في الصور الممسوحة النهائية كما هو محدد في المعيار  أن يجب — (MTF) شكيلة تحويل التعدد البكسالت ودالّ 
[ISO/IEC 39794-5] وينبغي أن تحدث دالة تحويل التشكيل .(MTF20) جهزة المسح. وينبغي أن تكون داّلة في أم أو أعلى لدورة/م 4.7 بمعدل

 تخدممعالجة تحسين الصور التي تس عدم استخدام بوجع عام كال المحورين. وينبغي علىتحويل التشكيل الخاصة بجهاز المسح هي نفسها 
 التشكيل.  تعزيز دالة تحويلمن أجل برمجيات  مدمجة أو زيادة حدة الصور بواسطة معدات

 :مثال 
في  80تحدث عند نسبة  MTF20يمكن الحفاظ على الخصائص البصرية للصورة إذا كانت الصورة األصلية للكاميرا الرقمية  

حجم  يتراوح. و [ISO 12233]ست عند استخدام طريقة اختبار دالة تحويل التشكيل وفقا  للمعيار ييكو االمائة أو أكثر من تردد ن
عالمات إسناد إلجراء التياسات  واضعي القواعدويضع م. لم 3إلى  2 من التي ينبغي كشفها في صور الوجه ةأو الشام ةالنمش

 في الصورة.
. ويمكن االطالع على أمثلة غنية ISO 12233وينبغي إجراء تحليل لدالة تحويل التشكيل باستخدام الهدف المناسب من المعيار  

 . [ISO/IEC 39794-5]بالمعلومات في المعيار 
 مثال: 

بكسل باإلنش على  300عينات قدرة المعدل ألخذ بم لم 10ينبغي مسح صورة مطبوعة نموذجية تبل  فيها المسافة بين العينين 
 األقل.

تكون دالة تحويل التشكيل محدودة بحجم الصورة الورقية والوضوح )دقة التفاصيل( فيها. وللحصول على وضوح أعلى من  
 الحجم في الصور المطبوعة. زيادةمتطلبات ن تنظر في أغي لجهة اإلصدار الصور الممسوحة، ينب

 ويجب إيالء اهتمام خاص لعملية الحيازة من أجل تجنب أي نوع من تمدد أبعاد الصورة في أي اتجاه. 



  كلالمشتركة بين المواصفات الفنية   3الجزء 
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مة النموذجية هي وتحدد عملية التقديم التي تقوم بها جهة اإلصدار النسبة بين عرض الصورة النهائية وطولها، علما  بأن التي
 عن طريق التمدد. ال صالتعديالت الضرورية عن طريق الق أن تجرى . ويجب 9:7

ن تكون عين اإلنسان قادرة على كشف الفروقات بين ألصورة الممسوحة بلون الصورة المقدمة و ن ايجب أن تكو  — ة والتشبّعحدّ اللون وال
ح األلوان وفي ظروف ضوء النهار. ويجب أن يكون للصورة السطوع حّ مص الصورة والنتيجة الممسوحة عند مشاهدتها على جهاز عرض

 والتباين المناسبين إلظهار درجات لون الجلد بصورة طبيعية.
بكسل الواحد. ويجب أن تمتثل الصورة لمستوى على األقل لكل لون، مع ثالثة ألوان ل 256ن يكون عدد مستويات التحديد الكمي أوينبغي 

  ..[ISO/IEC 39794-5]ت األلوان المبينة في المعيار لمتطلباالممسوحة 
مستقلة أصال  عن الجهاز، يجب أن يتحول خرج جهاز المسح إلى أحد  اومشتقاته (RGB)األزرق -األخضر-وبما أن حيز األلوان األحمر

 .[ISO/IEC 39794-5]األلوان المحددة بشكل جيد والمستقلة عن الجهاز كما هو محدد في المعيار 
، في حال استخدام 255أو  0حدود التحديد الكمي، أي عند المستويين  قيم قريبة منعداد كبيرة من البكسالت ألكون يدث التشّبع عندما يح

من البكسالت في حالة التشّبع في منطقة  ا  كبير  ا  صور الوجه الممسوحة المقبولة عدد تتضمنتحديد كمي من ثماني بتات لكل لون. وينبغي أال 
 الوجه.

أشياء مصطنعة مرئية ناجمة عن  تحتوي علىالل، وأن ال الظ وخالية منويجب أن تكون الصورة الممسوحة ممركزة وواضحة وبتركيز شديد 
 نضغاط.اال

 وءة آليا  ر طباعة الصور إلنتاج وثائق السفر المق 3-9-1-3
للصورة المخزنة إلكترونيا  في وثيقة السفر المقروءة آليا . تستمد الصورة المطبوعة على صفحة البيانات من نفس مصدر الصورة الرقمية الذي 

 ومع ذلك، ونتيجة لتأثير تكنولوجيات الطباعة وتطبيق عدة سمات أمنية على الصورة وصفحة البيانات، قد ال تكون الصورة هي نفسها تماما .
عدم ثبات الصورة و التي تطرأ على تحسينات الالمطبوعة و  ومن االمثلة على االنحرافات المحتملة وضوح الطابعة وإزالة الخلفية في الصورة

 ج الرمادي وحدوث خطوط متشابكة في الصورة المطبوعة.محتوى التدرّ 
المواد المختلفة  خصائص مع مراعاةالصورة على وثيقة السفر المقروءة آليا  أو في داخلها  أن تنّفذينبغي  —مالحظة  

 أن تحدث تكنولوجيا الطباعة بحد ذاتها سمات محددة في الصورة المطبوعة. والتكنولوجيات المستخدمة. ومن الممكن
فحة البيانات، صوثيقة ينبغي للطباعة الرقمية أن تنتج صورة واضحة ودقيقة لصاحب الوثيقة. وللتوصل إلى هذه النوعية من الصور في و 

ر المطبوعة بسمات تعتمد على ف ات و . وتتميز الصإنتاج الصورةفي  الضغط والطباعة والمعالجة المستعملةو تكنولوجيا المعالجة بيجب العناية 
 جيات الطباعة.و تكنول

 قد تكون الصورة المطبوعة األولية على وثيقة السفر المقروءة آليا  بتدرجات اللون الرمادي أو ملونة.
والندوب  من قبيل التجاعيد والشامات ،ورة دقيقةلعملية طباعة صورة الوجه أن تنتج صورة سلسة قادرة على إظهار تفاصيل الوجه بص ينبغيو 

المتباينة الصغيرة، التي ال يتعدى قطرها المليمترين على الوجه والموضوعة في أي مكان على منطقة الصورة المطبوعة. ويجب أن تكون هذه 
 متر. 0.3التفاصيل قابلة للكشف لدى مشاهدتها بالعين المجردة من مسافة 

البقع البارزة وآثار الظالل الفاتحة والغامقة مطبوعة بدقة وأن تكون  نية بدءا  من األشخاص ذوي البشرةدرجات الجلد اللو  وينبغي أن تكون جميع
 .هاتحديدلها رسم خطوط كفافية أو وينبغي إبراز تفاصيل الوجه الناعمة من دون  ظاهرة.
ويجب أن تجرى التعديالت . [ISO/IEC 39794-5]ي المعيار أبعاد الصورة الشخصية بالمواصفات المحددة فأن تفي ينبغي  — الحجم

، قد يصبح من المستحيل تحديد عن طريق التمدد. وفي الحاالت التي تتم فيها إزالة الخلفية عن الصورة ال صالضرورية عن طريق الق
نسبة االرتفاع إلى العرض إذا بقيت النسبة العرض أو االرتفاع الصحيح للصورة المطبوعة. وفي هذه الحاالت، يعتبر أنه تمت المحافظة على 

 وعة كما هي في الصورة الشخصية.ببين المسافة بين العينين والمسافة بين العين والفم في الصورة المط
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لى ععرف لتتفاصيل الوجه التي تعتبر هامة لالحد من إلى مدى التدرج اللوني في الصورة المطبوعة  يؤدييجب أن ال  — التدرّج اللونيمدى 
 هوية صاحب الوثيقة.هوية عند إجراء مقارنة بين الصورة المطبوعة و 

هذه  ؤديينبغي التقليل إلى أدنى حّد من التمّوج أو أنماط النقاط في الصورة المطبوعة. ويجب أن ال ت — المرئية أنماط النقاطالتموّج أو 
هوية عند إجراء مقارنة بين الصورة المطبوعة وهوية على العرف لتهامة لتفاصيل الوجه التي تعتبر  الحد من إلىاألنماط في الصورة المطبوعة 

 صاحب الوثيقة.
بحيث تكون  Vداخل الجزء ممركزة صورة الوجه  تكون يجب أن  — الطباعة األمنية مع واجدتموقع الصورة على وثيقة السفر المقروءة آليا  وال

العليا لوثيقة السفر المقروءة آليا . ويجب أن يساوي الجزء الواقع بين الهامة والذقن من الهامة )أعلى الرأس مع تجاهل أي شعر( األقرب للحافة 
، بحيث يحافظ على نسبة العرض إلى االرتفاع بين تفاصيل وجه Vلجزء لفي المائة من أطول بعد محدد  80إلى  70صورة الوجه من 

في المائة قد يعني قص الصورة بحيث ال يكون  80إلى  70ضاء نسبة صاحب الوثيقة من الهامة إلى الذقن ومن األذن إلى األذن. واقت
 الشعر كله مرئيا . 

، أي أال تتسبب Vمع المعالجة )المعالجات( األمنية للخلفية الموجودة في الجزء  يجب أن تتواجد الصورة المطبوعة رقميا  ، فإذا كان موجودا  أما 
، بالرغم من أنه ال يزال يوفر حماية للصورة يحة للصورة الشخصية المعروضة، والعكس بالعكسالطباعة األمنية للخلفية في إعاقة الرؤية الصح

 .الشخصية المعروضة
يجب أن تتواجد الصورة الشخصية المعروضة مع معالجة  — لجواز السفر المقروء آليا   التواجد مع معالجة )معالجات( اإلعداد النهائي

تتسبب معالجة )معالجات( اإلعداد النهائي في إعاقة الرؤية الصحيحة للصورة الشخصية المعروضة، )معالجات( اإلعداد النهائي، أي أال 
 والعكس بالعكس.

 التقيد بالمعايير الدولية 6-1-9-3.ال تستعمل حواف أو إطار لتحديد صورة مطبوعة رقميا   — الحواف
 .ISO/IEC 39794-5يها في معايير يجب أن تتقيد الصورة الفوتوغرافية بالتعاريف المالئمة المنصوص عل

 التوقيع أو العالمة المعتادة المعروضان 3-9-2
توقيع أو عالمة معروضان، يخضع قبولهما لتقدير دولة اإلصدار.  ويجب أن يكون التوقيع أصليا يمهر على وثيقة  IVيظهر في الجزء 

 4أو، حيث تسمح المواصفات المحددة في األجزاء من  رقميا عن األصل، أو من األرجح أن يكون نسخة مطبوعة آليا   السفر الرسمية المقروءة
يمكن تثبيتها بشكل مأمون على وثيقة  ركازة، على آليا   ، بشكل محدد إلعداد مختلف أنواع وثائق السفر المقروءةDoc 9303من الوثيقة  7إلى 

ت الالزمة لضمان مقاومة التوقيع أو العالمة المعتادة المعروضين .  ويجب أن تتخذ دولة أو منظمة اإلصدار اإلجراءاآليا   السفر المقروءة
 للتزييف واإلبدال.  ويجب أن يتوافق التوقيع أو العالمة المعروضين مع المقتضيات التالية.

 الرسمية المقروءة يجب عرض التوقيع أو العالمة المبينة بحيث يكون ضمن البعد أ موازيا للحافة المرجعية )األطول( لوثيقة السفر — الوجهة
 .  2بالصورة المحددة في الشكل آليا  

في المائة(،  50يجب أن تكون أبعاد التوقيع أو العالمة المبينة بحجم يرى بالعين المجردة )أي بحجم مخفض بما ال يزيد على  — الحجم
 صليين.ويحافظ على نسبة األبعاد )نسبة البعد أ إلى البعد ب( للتوقيع أو العالمة المعتادة األ

يجب الحفاظ على نسبة البعدين )البعد أ إلى البعد ب( إذا ما توجب تكبير أو تصغير التوقيع أو العالمة  — متياس النسخ للطباعة الرقمية
 المعتادة األصليين.

الالزمة لمنع االستقطاع  يجب على دولة أو منظمة اإلصدار اتخاذ اإلجراءات — االستقطاع من التوقيع عند النسخ باستخدام الطباعة الرقمية
 أو الحد منه.

 ينبغي للتوقيع أو العالمة المعتادة المعروضين أن يكونا بلون يسمح بالتباين الواضح مع الخلفية. — اللون 
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 ال تستعمل الحواف أو اإلطارات لتحديد التوقيع أو العالمة المعتادة. — الحواف
 

 
 
 
 
 
 

 تادةوجهة التوقيع أو العالمة المع — 2الشكل 

 بصمة اإلصبع الواحد المعروضة  3-9-3
وثيقة  ركازةيحب أن تكون بصمة اإلصبع الواحد المعروضة، إذا اقتضتها دولة اإلصدار، إما بصمة أصلية قام بوضعها صاحب الوثيقة على 

ن تتخذ دولة أو منظمة اإلصدار أو من األرجح أن تكون نسخة بالطباعة الرقمية عن بصمة أصلية.  ويجب أ آليا   السفر الرسمية المقروءة
 ية.التدابير الالزمة لضمان مقاومة بصمة اإلصبع الواحد للتزوير أو اإلبدال.  ويجب أن تكون بصمة اإلصبع الواحد مستوفية للمقتضيات التال

كما يرد في  آليا   سمية المقروءةيكون البعد أ )العرض( لبصمة اإلصبع الواحد المعروضة موازيا للحافة المرجعية لوثيقة السفر الر  —الوجهة 
الشكلين  انظر).  آليا   .  ويجب أن تكون قمة اإلصبع هي جزء البصمة األبعد عن الحافة المرجعية لوثيقة السفر الرسمية المقروءة3الشكل 

 .(6-9303بالوثيقة  12و 10
 ابل البعد ب( عن األصلي. )البعد أ مق 1/1يكون حجم بصمة اإلصبع الواحد المعروضة نسخة بالمتياس  —الحجم 

 ينبغي عدم السماح بالتصغير أو التكبير عند طباعة بصمة اإلصبع الواحد. —متياس النسخ بواسطة الطباعة الرقمية 
 تتخذ دولة أو منظمة اإلصدار اإلجراءات الالزمة لمنع االستقطاع أو الحد منه. —االستقطاع عند النسخ بواسطة الطباعة الرقمية 

 جب عرض بصمة اإلصبع الواحد المعروضة بلون يسمح بالتباين الواضح مع الخلفية.ي —اللون 
 يجب عدم السماح بالحواف أو باستعمالها لتحديد بصمة اإلصبع الواحد.  —الحواف 

 
 
 
 
 
 
 

 وجهة بصمة اإلصبع الواحد — 3الشكل 
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  آليا   الجزء المقروء   -4

 آليا   الغرض من الجزء المقروء   4-1

وتقصير الوقت  ، لتيسيزر فحص وثائق السفرآليا   على جزء مقروء، Doc 9303المنتجة وفقا للوثيقة  آليا   المقروءةالرسمية  وثائق السفرتشتمل 
التحقق من المعلومات الواردة في الجزء  آليا   يتيح الجزء المقروءس.  وفضال عن ذلك، الذي تستغرقه اإلجراءات اإلدارية في عملية السفر

، ويمكن استخدامه لتقديم رموز البحث لالستفسار من قاعدة البيانات.  وبصورة مماثلة، يمكن استخدامه للحصول على البيانات بصريا  ء المقرو 
 سجل موجود في قاعدة البيانات.إلى لتسجيل الوصول والمغادرة أو لمجرد الرجوع 

يمكن أن تستخدمها  آليا   لكل نوع من وثائق السفر المقروءةصيغة قياسية  مجموعة من عناصر البيانات األساسية في آليا   يوفر الجزء المقروء
 جميع دول القبول بغض النظر عن أحرف الكتابة أو العادات الوطنية في تلك الدول.

نبغي التأكيد على أن بطريقة تتيح قراءتها بآالت تتسم بقدرات قياسية في جميع أنحاء العالم. ي آليا   تصاغ البيانات الواردة في الجزء المقروء
بمثابة تمثيل  آليا   .  ويكون الجزء المقروءآليا   المقروءةثائق السفر مخصص للبيانات المستعملة دوليا وفقا للمقاييس الدولية لو  آليا   الجزء المقروء

 .  بصريا  مختلف للبيانات عن الجزء المقروء 

 آليا   خواص الجزء المقروء    4-2
قابلة للقراءة البصرية فضال عن  آليا   ية المتعلقة بحصانة الخصوصيات، يجب أن تكون البيانات الواردة في الجزء المقزروءبالنظر للقوانين الوطن

مكان جميع أجهزة القراءة اآللية المركبة وفقا إالقراءة اآللية.  ويجب أن يكون عرض البيانات متوافقا مع قاعدة قياسية مشتركة مثل أن يكون ب
( يكون ASCIIبروتوكول قياسي )مثل الرموز األمريكية التياسية لتبادل المعلومات  إطارالتعرف على كل حرف والتفاهم في  Doc 9303للوثيقة 

 دولة القبول. متوافقا مع البنية األساسية للتكنولوجيات ومقتضيات المعالجة التي تحددها
بوصفها الوسيط لتخزين البيانات في الجزء  OCR-Bاألحرف من النوع  تحديد مجموعة Doc 9303للوفاء بهذه المقتضيات تم في الوثيقة 

بالصورة التي عرف بها في هذه الوثيقة يمثل تكنولوجيا القراءة اآللية الضرورية للتبادل العالمي،  آليا   .  ويعتبر أن الجزء المقروءآليا   المقروء
 .آليا   المقروءة وثائق السفرفي جميع أنواع  إلزاميولذا فهو 

 آليا   القيود على الجزء المقروء    4-3
( يمكن أن تستخدمها جميع الدول.  وال تظهر الحروف الوطنية 4الشكل هي مجموعة مشتركة ) آليا   المسموح بها في الجزء المقروء الرموز
ال تظهر تلك الحروف في الجزء في نظم المعالجة بالحاسوب في الدول التي تطبق فيها، وهي ليست متاحة عالميا.  ولذا يجب أ إالعادة 

 .آليا   المقروء
.  وعلى الرغم من أنها قد تكون مفيدة في تمييز األسماء، فإن آليا   ال يسمح باستعمال الحركات أو العالمات الصوتية في الجزء المقروء

 ه عمليات بحث أقل دقة في قاعدة البيانات.تشويش أجهزة القراءة اآللية مما سيترتزب عليإلى سوف يؤدي  آليا   استعمالها في الجزء المقروء
.  ويجب أن تتوافق آليا   وهي تتفاوت وفقا لنوع وثيقة السفر المقروءة آليا   هناك عدد محدود من مواقع الرموز المتاحة للبيانات في الجزء المقروء

للجزء الصورة المبينة في دليل عناصر البيانات مع أحجام الخانات ذات الصلة ب آليا   أطوال عناصر البيانات المدرجة في الجزء المقروء
 .Doc 9303من الوثيقة  7إلى  -4األجزاء في  آليا   المقروء

.  ويمكن في الجزء بصريا  بنفس الشكل الذي تظهر به في الجزء المقروء  آليا   في بعض الحاالت قد ال تظهر األسماء في الجزء المقروء
 لالتينية والحروف الوطنية للداللة األدق على بيانات سجالت دولة اإلصدار أو منظمة اإلصدار.استخدام الحروف غير ا بصريا  المقروء 
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  مواصفات الطباعة    4-4
وصة(، أي بكثافة أفتية ب 0.1ملم ) 2.54 مقدارها ذات ضربة ثابتة العرض 1من الحجم  OCR-Bبرموز  آليا   يجب طبع البيانات المقروءة

 .4الشكل .  وتقتصر الرموز المطبوعة على الرموز المحددة في بوصة( 1.0ملم ) 25.4ل رموز لك 10للطبع مقدارها 
 

 
 (OCR-Bالمجموعة الفرعية لرمز التمييز الضوئي ) — 4الشكل 

 آليا   الستعمالها في وثائق السفر المقروءة ISO 1073-2من القاعدة 
 

 بحجم أكبر من حجمها الفعلي.الرموز الواردة أعاله مبينة  —بهدف التوضيح فقط  — مالحظة 

 متطلبات القراءة اآللية وجزء القراءة الفعلية   4-5
× بوصة  0.67ملم ) 118.0× ملم  17.0أبعادها  ERZتحدد خانة ثابتة المقاييس للقراءة )جزء القراءة الفعلية أو   جزء القراءة الفعلية

.  آليا   ، لتتيح استعمال آلة قارئة واحدة لجميع أحجام وثائق السفر المقروءةليا  آ بوصة(، بحجم يسمح باستيعاب أكبر وثيقة سفر مقروءة 4.65
.  وال يقصد بتوفير جزء القراءة الفعلية السماح بمزيد من تحمل مواقع الطباعة 5الشكل ويكون موقع جزء القراءة الفعلية بالصورة المحددة في 

.  فالمقصود بجزء القراءة الفعلية إتاحة تفاوتات نتيجة لكون آليا   وثائق السفر المقروءة إلعداد مختلف أنواع 7و 6و 5و 4األجزاء المحددة في 
.  كما أنه يتيح قراءة آليا   توضع بصورة يدوية واألثر المروحي المترتب على قراءة صفحة داخلية من جواز سفر مقروء آليا   التأشيرات المقروءة

 .آليا   خصص فيها سطران أم ثالثة أسطر للبيانات المقروءة سواء آليا   وثائق السفر الرسمية المقروءة
، على أال تؤثر آليا   لمكافحة التهديد الموجه ألمن وثائق السفر، الناشئ مثال عن اآلالت الناسخة، يسمح بإدخال سمات أمنية في الجزء المقروء

.  وبينما يجب أن تكون رموز ISO 1831محدد في القاعدة كما هو  B900في النطاق  OCRأي من تلك السمات على القراءة الدقيقة لرموز 
OCR  بنجاح، بما في ذلك تلك الجوازات التي  آليا   لضمان أن يظل باإلمكان قراءة جميع وثائق السفر المقروءة 2-4مرئية كما هو محدد في

فقط في الجزء القريب من األشعة تحت  آليا   أن تقزرأ يجب آليا   في الجزء المقروء OCR، فإن رموز آليا   تتضمن سمات أمنية في الجزء المقروء
 (.ISO 1831المحددة في القاعدة  B900الحمراء من الطيف )أي الحزمة 

لجميع مستندات السفر المقروءة آلي ا للسماح  ERZ الموضحة إلى معيار (ERZ) الفعليةالقراءة  جزءتستند أبعاد  —مالحظة  
 باستخدام قارئ جهاز واحد
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 آليا   وثائق السفر المقروءةمن تخطيطي لجزء القراءة الفعلية  بياني رسم — 5الشكل 
 

 اتفاقية لكتابة اسم حامل الجواز   4-6
المحدودة  OCR-Bلمواصفات مجموعة الحروف  ف الثانوي مطابقا  ف الرئيس والمعرّ بغية تحقيق التشغيل المتبادل عالميا، ينبغي أن يكون المعرّ 

، بصفتها هذه، يتم تمثيلها آليا   ولعدد مواقع الحروف واألرقام المتوافرة. واألسماء في الجزء المقروء بدون عالمات تشكيل اللفظ.، 4كل لشفي ا
. ويجب على دولة أو منظمة اإلصدار أن تترجم الحروف الوطنية لفظيا  بحروف التينية مستخدمة بصريا  مختلفة عن تلك في الجزء المقروء 

المحددة  Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4المسموح بها و/أو االقتطاع على النحو المحدد في األجزاء من  OCR-Bموعة الحروف فقط مج
 جداول الترجمة اللفظية للعائالت األكثر استخداما  من اللغات الالتينية والسيريلية والعربية. 6لعامل الشكل. وترد في القسم 

، والبدء آليا   ستخدام كتابة اللفظ بالحروف الالتينية )إذا كان ذلك قابال للتطبيق(، في السطر العلوي المقروءيجب كتابة المعرف الرئيسي با
. ويجب أن تتبعه عالمتان لملء الفراغ )>>(.  ويجب كتابة Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4األجزاء اعتبارا من موقع الرمز المحدد في 

اللفظ بالحروف الالتينية )إذا كان ذلك قابال للتطبيق(، والبدء اعتبارا من موقع الحرف الذي يلي مباشرة المعرف الثانوي، باستخدام كتابة 
 عالمتي ملء الفراغ.

 في الحاالت التي يتكون فيها المعرف الرئيسي أو الثانوي من أكثر من اسم، يجب فصل كل من هذه األسماء بعالمة واحدة لملء الفراغ )>(.
ف رئيسي ف الثانوي األخير )أو بعد المعرف الرئيسي إذا لم يكن لالسم سوى معرّ المات ملء الفراغ )>( مباشرة بعد المعرّ وينبغي إدخال ع

 .آليا   واحد( حتى موقع الرمز األخير في السطر المقروء
استخزدام اإلجراء المذكور آنفا في كتابة  .  وفي حالآليا   عدد مواقع الرموز في خانة االسم محدود ويختلف باختالف أنواع وثائق السفر المقروء

المعني، وكان طولهمزا يتجاوز مواقع الحروف المتاحة، فإنه يجب عندها اختصارهما  آليا   المعرفين الرئيسي والثانوي في السطر المقروء
التي يحتوي عليها الجزء القابل  آليا   قروءةباستخدام اإلجراء المحدد في الباب المعين )األبواب المعينة( إلعداد مختلف أنواع وثائق السفر الم

 .  وفي جميع الحاالت األخرى يجب عدم اختصار االسم.Doc 9303الوثيقة  من 7إلى  4األجزاء  للتطبيق من
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 .Doc 9303الوثيقة  من 7إلى  4أمثلة على اقتطاع األسماء موجودة في األجزاء المحددة لعامل الشكل من 
األلقاب التي تسبق األسماء أو تليها بما في ذلك األلقاب والمؤهالت التخصصية والعلمية وألقاب  آليا   مقروءيجب أال تدرج في الجزء ال

االت التشريف، والجوائز، واأللقاب الوراثية، إال إذا كانت دولة اإلصدار تعتبر أن تلك األلقاب تشكل قانونيا جزءا من االسم.  وفي تلك الح
 األسماء أو تليها بوصفها عناصر من المعرف الثانوي )المعرفات الثانوية(. يجب عرض األلقاب التي تسبق

 .آليا   يجب عدم استخدام الرموز الرقمية في خانات االسم من الجزء المقروء
 لتالي:.  وعندما تظهر تلك الرموز كجزء من اسم ما فإنه ينبغي معاملتها على النحو اآليا   ال يسمح برموز التنتيط في الجزء المقروء

 الفاصلة العليا:
يجب حذفها، ويجب ضم أجزاء االسم المفصولة بالفاصلة العليا، كما يجب عدم إدخال أي من عالمات ملء الفراغ بدال 

 :آليا   منها في الجزء المقروء
 D’ARTAGNAN :بصريا  الجزء المقروء  مثال

 DARTAGNAN :آليا   الجزء المقروء 
 الواصلة:

 بعالمة ملء فراغ واحدة )>(.  آليا   ين من أجزاء االسم، فإنه يجب أن تمثل في الجزء المقروءأجز عندما تظهر واصلة بين 
 MARIE-ELISE :بصريا  الجزء المقروء  مثال

 MARIE<ELISE :آليا   الجزء المقروء 
 الفاصلة:

ذف الفاصلة في الجزء للفصل بين المعرفين الرئيسي والثانوي، يجب ح بصريا  عند استخدام فاصلة في الجزء المقروء 
 باستخدام عالمتين لملء الفراغ )>>(.  آليا   ، ويجب الفصل بين المعرفين الرئيسي والثانوي في الجزء المقروءآليا   المقروء

 ERIKSSON, ANNA MARIA :بصريا  الجزء المقروء  مثال
 ERIKSSON<<ANNA<MARIA : آليا   الجزء المقروء 

 آليا   للتمييز ما بين مكونين لالسم، يجب أن تمثل في الجزء المقروء بصريا  لمقروء عندما تستخدم فاصلة في الجزء ا
 بعالمة ملء فراغ واحدة )>(. 

 ANNA, MARIA :بصريا  الجزء المقروء  مثال
 ANNA<MARIA :آليا   الجزء المقروء 

 عالمات التنتيط األخرى:
)أي، يجب عدم إدخال عالمات ملء الفراغ بدال  آليا   يجب أن تحذف جميع عالمات التنتيط األخرى من الجزء المقروء

 (.آليا   منها في الجزء المقروء

 تمثيل دولة أو منظمة اإلصدار وجنسية صاحب الجواز 4-7
الخانتين المخصصتين لدولة أو منظمة اإلصدار ، إلكمال 5القسم في  التي أشير إليهااستعمال الرموز المكونة من ثالثة حروف  يجب

 .آليا   في الجزء المقروء الجوازاحب وجنسية ص
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 كتابة التواريخ   4-8

( YYبرقم من ستة أعداد تتألف من العددين األخيرين للسنة ) آليا   من وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا   يجب بيان التواريخ في الجزء المقروء
 .YYMMDDما يلي: (. ويكون الشكل كDD( ثم عددان لليوم )MMعددان للشهر ) مباشرة يتبعهما

 .420712سيبّين بوصفه:  1942يوليو  12باتباع هذا الشكل، فإن 
 (.>إذا كان تاريخ الميالد كله أو كان جزء منه غير معروف، فيجب استكمال مواقع الحروف ذات الصلة بعالمات لملء الفراغ )

 آليا   أرقام التدقيق في الجزء المقروء   4-9

تحسب بناء على عوامل بيانات  آليا   احد يحسب من األرقام األخرى في سلسلة. وأرقام التدقيق في الجزء المقروءيتألف رقم التدقيق من رقم و 
 يتم تفسيرها بصورة صحيحة. آليا   . وتتيح أرقام التدقيق للقارئين التحقق من أن البيانات في الجزء المقروءآليا   رقمية محددة في الجزء المقروء

وبرقم  10. إذ يجب حساب أرقام التدقيق على المعامل آليا   خاصة لرقم التدقيق الستعماله في وثائق السفر المقروءة اعتمدت عملية حسابية
 ...، كما يلي.  731 731ترجيح متكرر باستمرار 

الذي يظهر في الموقع باالتجاه من اليسار إلى اليمين، يضرب كل رقم من أرقام عناصر البيانات المقابلة برقم الترجيح  — الخطوة األولى
 المتسلسل المقابل. 

 يجمع حاصل الضرب لكل عملية.  — الخطوة الثانية

 )المعامل(.  10يقسم المجموع على  — الخطوة الثالثة

 يكون باقي القسمة هو "رقم التدقيق".  — الخطوة الرابعة

، يجب استعمال الرمز < الستكمال المواقع الفارغة ويجب أن بالنسبة لعناصر البيانات التي ال تشغل أرقامها جميع مواقع الرموز المتاحة
 تعطى التيمة "صفر" لغرض حساب رقم التدقيق.

" Z" إلى "Aعند تطبيق حساب أرقام التدقيق على عناصر البيانات التي تشتمل على حروف األبجدية، يجب أن يكون للحروف األبجدية من "
 ا يلي: على التوالي، وذلك كم 35إلى  10التيم من 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

مل الشكل من عناصر البيانات المتضمنة في حساب أرقام التدقيق وموقع أرقام التدقيق لكل نوع من الوثائق تحتوي عليها األجزاء المحددة لعا
 وتوجد أمثلة لحساب أرقام التدقيق في المرفق )أ( اعالمي بهذا الجزء. .Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4

 آليا   خواص الجزء المقروء    4-10
 ISO 1831 أحكام القاعدة آليا   ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الوثيقة، يجب أن تطابق صفحة البيانات في وثيقة السفر الرسمية المقروءة

 فيما يتعلق باألمور التالية: 
  .الخواص الضوئية لمادة الصنع )الركازة( التي يجب استعمالها 
 ( المقاييس والخواص الضوئية ألنماط الصور التي تشكل رموز التمييز الضوئيOCR.) 
  .المتطلبات األساسية المتعلقة بموقع رموز التمييز الضوئي على الركازة 
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انات ثابتة الطول مكونة من ثالثة أسطر )علوي وأوسط وسفلي( بالنسبة لوثيقة السفر من اليسار إلى اليمين في خ آليا   ترتيب البيانات المقروءة
ومن سطرين )علوي وسفلي(.  وتكون البيانات معروضة حسب الترتيب المحدد في جدولي هيكل البيانات ويكون موقعهما على الوثيقة  1

 جب إدراج البيانات في كل خانة، بدءا من موقع الرمز في الجهة اليسرى. .  ويDoc 9303من الوثيقة  7إلى  4األجزاء من  بالصورة المبينة في
 عندما ال تشغل البيانات المدرجة جميع مواقع الرموز المحددة لكل خانزة معينزة، يجب أن يستعمل الرمز )>( لملء المواقع الخالية. 

 آليا   خواص نوعية الجزء المقروء    4-11
، إال فيما هو منصوص عليه خالف ذلك. ويجب أن تطبق جميع Range X ,[ISO 1831]الطبع القاعدة  بوجه عام، يجب أن تطابق نوعية

بعد تحضيرها بشكل نهائي، ماعدا ما يذكر خالف ذلك، كما يجب أن  آليا   مواصفات النوعية المذكورة أدناه على وثيقة السفر الرسمية المقروءة
 من هذا الباب. 2تطابق متطلبات الفقرة 

 كمرجع فقط.  ISO 1831من القاعدة  2-3-4إلى  3-4تستعمل الفقرات من  — ية الركازةنوع
من  3-4-4و 1-4-4إن الركازة التي تقاس قبل وبعد التحضير النهائي، يجب أال تقزل عن حزدود الالشفافيزة المتوسطزة ) — سمك الركازة

 (. ISO 1831القاعدة 
 مستوى اللمعان غير محدد.  —لمعان الركازة 

عند تعريضها لألشعة فوق  بصريا  يجب أال تظهر انعكاسية الركازة في الطيف المرئي أي إشعاع يمكن رؤيته  — االستشعاع )التفلور(
 البنفسجية، إال إذا اعتبر ذلك إجراء يمكن توقعه ألسباب أمنية. 

 بغض النظر عن مادة الركازة.  4-18إلى  1-18 ينبغي إتباع المواصفات المذكورة من —البديلة  الركازة
، كما هو محدد B680حتى  B425ويجب أن يكون باللون األسود ) بصريا  يجب أن يكون طبع رموز التمييز الضوئي مقروءا  — نطاق الطيف

)أي النطاق  ISO 1831قاعدة ، ما هو محدد في الB900(. ويجب أن يستوعب طبع رموز التمييز الضوئي أيضا النطاق ISO 1831في القاعدة 
 القريب من األشعة تحت الحمراء(.

، B900أو أكثر في نطاق الطيف  0.6، (PCS/minبعد اإلعداد النهائي، يجب أن يكون الحد األدنى إلشارة تباين الطبع ) — إشارة تباين الطبع
 . ISO 1831عندما تقاس كما هو محدد في القاعدة 

 ISO( 1-3-5في القاعدة ) X  عرض الضربة بعد اإلعداد النهائي، كما هو محدد بالنسبة للنطاق يجب أن يبل — عرض ضربة الرمز

1831. 
 ISO 1831في القاعدة  Xبعد اإلعداد النهائي، ينبغي أن تكون نسبة اختالف التباين كما هو مبين بالنسبة للنطاق  — نسبة اختالف التباين

 . 1.5أي نسبة اختالف تباين تقل عن 
من المرفق  B.6( على سطح القراءة )انظر أيضا الفقرة 12-5-4-5و) 5-4-4-6 (ISO 1831)يجب تطبيق القاعدة  — ع والعالمات الغريبةالبق
B  والفقرةC.5.10  من المرفقC  بالقاعدةISO 1831 .) 

 على سطح القراءة.  0,4(، تعادل 5-4-4-9) ISO 1831"، كما حددتها القاعدة dيجب أن تكون قيمة " — الفراغات
  .Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4األجزاء المحددة لعامل الشكل من نظر أ — فصل السطور

 .Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4األجزاء المحددة لعامل الشكل من نظر أ — المسافة بين السطور
 3على  آليا   في وثيقة السفر الرسمية المقروءة آليا   يجب أال يزيد ميل كل رمز من رموز الجزء المقروء — آليا   ميل رموز الجزء المقروء

أو  آليا   أو عدم استقامة الرموز ظهور سطور الجزء المقروء آليا   درجات وتقاس من الحافة المرجعية. كما يجب أال ينتج عن ميل الجزء المقروء
 .Doc 9303 من الوثيقة 7 إلى 4األجزاء من باعة كما هو محدد في أي جزء منها خارج منطقة الط
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 دولة/سلطة االصدارمكان رموز للداللة على الجنسية أو محل الميالد أو     -5

 الجزء )أ( الرموز
 ISO] –[ ISO 3166من وكالة صون المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ]ثالثة أحرف و  حرفين مكونة منرموز الحصول على يجب 

3166/MA.جهة اتصال المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس لرموز البلدان ،] [ ويتم تحديث هذه الرموز بانتظام في القاعدةISO 3166-1 وهي ]
 .)odes.htmlc-country-3166-https://www.iso.org/iso(على الموقع  متاحة للعموم

[، مثل الرموز اإلضافية للدول والمنظمات األخرى، أو االستثناءات األخرى، فهي مبينة في ISO 3166-1في القاعدة ]أما الرموز التي لم تدرج 
 الجدول التالي:

  

 الكيان )االسم المختصر(

الرموز 
المكونة من 

 حرفين

الرموز 
المكونة من 
 ثالثة حروف

 المختصر(الكيان )االسم  

الرموز 
المكونة من 

 حرفين

الرموز 
المكونة من 
 ثالثة حروف

 

 GBD  ا وراء البحار مالبريطانية في قاليم األمواطنو 

 GBN  المواطن البريطاني )في ما وراء البحار(

 GBO  ما وراء البحاري المواطن البريطاني ف

 GBS  الرعايا البريطانيون 

 GBP  الشخص المشمول بالرعاية البريطانية

 DE D ألمانيا

 KS RKS 1جمهورية كوسوفو

   

1 

 
 الرموز المستعملة لجوازات السفر لألمم المتحدة —الجزء )ب( 

 EU EUE (EUاالتحاد األوروبي )

 
 الرموز المستعملة لجوازات السفر لألمم المتحدة —( جالجزء )

  UN UNO موظف فيها.تدل على منظمة األمم المتحدة أو 

 تدل على وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة أو موظف فيها.
UN 

 
UNA 

للداللة على المتيمين في كوسوفو الذين صدرت وثائق سفرهم من بعثة األمم 
 المتحدة اإلدارية المؤقتة في كوسوفو.

 UNK 

                                                                 
 .] 3166ISO-1[بشكل اختياري رغم انهما ال يردان في المعيار  RKSو KSيستعمل الرمزان  1
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 الرموز المستعملة من قبل سلطات اإلصدار األخرى  —( دالجزء )

 XBA  مصرف التنمية األفريقي

  XIM  مصرف التصدير واالستيراد األفريقي

 XCC  الجماعة الكاريبية

 XCO  السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريتيا

 XCE  المجلس األوروبي

 XPO  المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 XEC  االتحاد االقتصادي لدول أفريتيا الغربية

 XES  الكاريبي منظمة دول شرق البحر

 XMP  الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط

 XOM  تدل على منظمة فرسان مالطة العسكرية المستقلة أو أحد مبعوثيها.

 XDC  االتحاد اإلنمائي للجنوب األفريقي

 الرموز المستعملة لألشخاص بال جنسية معرفة -( هالجزء )

المتعلقة  1954من اتفاقية  1المادة شخص بال جنسية، كما هو محدد في 
 بوضع األشخاص بال جنسية.

 XXA 

المتعلقة بوضع  1951من اتفاقية  1الجئ، كما هو محدد في المادة 
 .1967الالج ين، والمعدلة ببروتوكول 

 XXB 

 XXC  أعاله. XXBالجئ، بخالف ما هو محدد تحت الرمز 

شخص غير محدد الجنسية، حيث ال ترى بشأنه دولة اإلصدار ضرورة تحديد 
، مهما كان وضع ذلك XXCأو  XXBأو  XXAأي من الرموز المذكورة أعاله 

الشخص.  وقد تضم هذه الف ة شخصا ال هو بال جنسية وال هو الجئ، ولكنه 
 من جنسية مجهولة، ويتيم بشكل قانوني في دولة اإلصدار.

 XXX 

 (السابقة اإلصداراتمع  توافقلل تستخدم كنقاط مرجعية) [ISO 3166]الرموز المستنكرة في القاعدة  –( وء )الجز 

 AN ANT جزر األنتيل الهولندية

 NT NTZ منطقة محايدة
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 في عّينات الوثائقالرموز المستعملة  -( زالجزء )
 جنسية حامل الوثيقة على انها "يوتوبيا" في عّينات من هذه الوثائق.  وضعلمعرفة هوية عّينات الوثائق، يوصى بلوضع طريقة موّحدة 

UTOPIA UT UTO 

 

 اإليكاو تستعملها التي الرموز –( ح) الجزء
 . رئيسية قائمة على إلكترونيا   التوقيع عند فقط اإليكاو ستستعمله ،[ISO 3166] في يظهر ال الذي التالي، الرمز

 IA IAO منظمة الطيران المدني الدولي )اإليكاو(
 

 ترجمة حروف يوصى بأن تستعملها الدول  -6
 تحتوي الجداول التالية على أكثر الحروف الوطنية المستخدمة شيوعا  من األسر اللغوية الالتينية والسيريلية والعربية.

 المستندة إلى الالتينية الجنسيات متعددةالكتابة اللفظية للحروف   -أ
 رقم

 التسلسل 

 الحرف
 الوصف الوطني 

 الكتابة اللفظية 
 الموصى بها

00C0 À A grave A 
00C1 Á A acute A 
00C2 Â A circumflex A 
00C3 Ã A tilde A 
00C4 Ä A diaeresis AE or A 
00C5 Å A ring above AA or A 
00C6 Æ ligature AE AE 
00C7 Ç C cedilla C 

00C8 È E grave E 
00C9 É E acute E 
00CA Ê E circumflex E 
00CB Ë E diaeresis E 
00CC Ì I grave I 
00CD Í I acute I 
00CE Î I circumflex I 
00CF Ï I diaeresis I 

00D0 Ð Eth D 
00D1 Ñ N tilde N or NXX 
00D2 Ò O grave O 
00D3 Ó O acute O 
00D4 Ô O circumflex O 
00D5 Õ O tilde O 
00D6 Ö O diaeresis OE or O 
00D8 Ø O stroke OE 

00D9 Ù U grave U 
00DA Ú U acute U 
00DB Û U circumflex U 
00DC Ü U diaeresis UE or UXX or U 
00DD Ý Y acute Y 
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 رقم
 التسلسل 

 الحرف
 الوصف الوطني 

  الكتابة اللفظية
 الموصى بها

00DE Þ Thorn (Iceland) TH 

0100 Ā A macron A 

0102 Ă A breve A 

0104 Ą A ogonek A 

0106 Ć C acute C 

0108 Ĉ C circumflex C 

010A Ċ C dot above C 

010C Č C caron C 

010E Ď D caron D 

0110 Ð D. stroke D 

0112 Ē E macron E 

0114 Ĕ E breve E 

0116 Ė E dot above E 

0118 Ę E ogonek E 

011A Ě E caron E 

011C Ĝ G circumflex G 

011E Ğ G breve G 

0120 Ġ G dot above G 

0122 Ģ G cedilla G 

0124 Ĥ H circumflex H 

0126 Ħ H Strokel H 

0128 Ĩ I tilde I 

012A Ī I macron I 

012C Ĭ I breve I 

012E Į I ogonek I 

0130 İ I dot above I 

0131 İ I without dot (Turkey) J 

0132 Ĵ ligature IJ IJ 

0134 Ĵ J circumflex J 

0136 Ķ K cedilla K 

0139 Ĺ L acute L 

013B Ļ L cedilla L 

013D Ľ L caron L 

013F Ŀ L middle dot L 

0141 Ł L stroke L 

0143 Ń N acute N 

0145 Ņ N cedilla N 

0147 Ň N caron N 

014A η Eng N 

014C Ō O macron O 

014E Ŏ O breve O 

0150 Ő O double acute O 

0152 Œ ligature OE OE 

0154 Ŕ R acute R 

0156 Ŗ R cedilla R 
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 رقم
 التسلسل 

 الحرف
 الوصف الوطني 

  الكتابة اللفظية
 الموصى بها

0158 Ř R caron R 

015A Ś S acute S 

015C Ŝ S circumflex S 

015E Ş S cedilla S 

0160 Š S caron S 

0162 Ţ T cedilla T 

0164 Ť T caron T 

0166 Ŧ T stroke T 

0168 Ũ U tilde U 

016A Ū U macron U 

016C Ŭ U breve U 

016E Ů U ring above U 

0170 Ű U double acute U 

0172 Ų U ogonek U 

0174 Ŵ W circumflex W 

0176 Ŷ Y circumflex Y 

0178 Ÿ Y diaeresis Y 

0179 Ź Z acute Z 

017B Ż Z dot above Z 

017D Ž Z caron Z 

1E9E ẞ double s (Germany)  

 ترجمة الحروف السيريلية   –ب

 رقم
 التسلسل 

 الحرف
  الوطني 

 الكتابة اللفظية
 الموصى بها

0401 Ё  E (except Belorussian = IO) 

0402 Ћ  D 

0404 Є  IE (except if Ukrainian first character, then =YE) 

0405 Ѕ  DZ 

0406 І  I 

0407 Ї  IE (except if Ukrainian first character, then =YI) 

0408 J  J 

0409 Љ  LJ 

040A Њ  NJ 

040C Ќ  
K (except in the language spoken in the former 

Yugoslav Republic of Macedonia = KJ) 

040E ў  U 

040F Џ  
DZ (except in the language spoken in the former 

Yugoslav Republic of Macedonia = DJ) 

0410 А  A 

0411 Б  B 

0412 В  V 
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 رقم
 التسلسل 

 الحرف
  الوطني 

 الكتابة اللفظية
 الموصى بها

0413 Г  G (except Belorussian and Serbian = H) 

0414 Д  D 

0415 Е  E 

0416 Ж  ZH (except Serbian = Z) 

0417 З  Z 

0418 И  I (except Ukrainian = Y) 

0419 Й  I (except if Ukrainian first character, then =Y) 

041A К  K 

041B Л  L 

041C М  M 

041D Н  N 

041E О  O 

041F П  P 

0420 Р  R 

0421 С  S 

0422 Т  T 

0423 У  U 

0424 Ф  F 

0425 Х 
 

KH (except Serbian and in the language spoken in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia = H) 

0426 Ц 
 

TS (except Serbian and in the language spoken in the 
former Yugoslav Republic of Macedonia = C) 

0427 Ч  CH (except Serbian = C) 

0428 Ш  SH (except Serbian = S) 

0429 Щ  SHCH (except Bulgarian = SHT) 

042A Ъ  IE 

042B Ы  Y 

042D Э  E 

042E Ю  IU (except if Ukrainian first character, then =YU) 

042F Я  IA (except if Ukrainian first character, then =YA) 

046A Ѫ  U 

0474 V  Y 

0490 Ґ  G 

0492 Ғ 
 

G (except in the language spoken in the former 
Yugoslav Republic of Macedonia = GJ) 

04BA Һ  C 
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 العربيةترجمة الحروف    –ج
 

 آليا   الجزء المقروء اسم الحرف الحرف العربي التسلسلرقم 

 hamza XE ء 0621

 alef with madda above XAA آ 0622

 alef with hamza above XAE أ 0623

 waw with hamza above U ؤ 0624

 alef with hamza below I إ 0625

 yeh with hamza above XI ئ 0626

 alef A ا 0627

 beh B ب 0628

 teh marbuta XTA/XAH1 ة 0629

062A ت teh T 

062B ث theh XTH 

062C ج jeem J 

062D ح hah XH 

062E خ khah XKH 

062F د dal D 

 thal XDH ذ 0630

 reh R ر 0631

 zain Z ز 0632

 seen S س 0633

 sheen XSH ش 0634

 sad XSS ص 0635

 dad XDZ ض 0636

 tah XTT ط 0637

                                                                 
1 occurs at the end of the name component, in which case XAH is used teh marbutaally except if XTA is used gener.  

No. 2 
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 آليا   الجزء المقروء اسم الحرف الحرف العربي التسلسلرقم 

 zah XZZ ظ 0638

 ain E ع 0639

063A غ ghain G 

 tatwheel (Not encoded) ـ 0640

 feh F ف 0641

 qaf Q ق 0642

 kaf K ك 0643

 lam L ل 0644

 meem M م 0645

 noon N ن 0646

 heh H ه 0647

 waw W و 0648

 alef maksura XAY ى 0649

064A ي yeh Y 

064B   ً fathatan (Not encoded) 

064C   ً dammatan (Not encoded) 

064D   ً kasratan (Not encoded) 

064E   ً fatha (Not encoded) 

064F   ً damma (Not encoded) 

0650   ً kasra (Not encoded) 

0651   ً shadda [DOUBLE]2 

0652   ً sukun (Not encoded) 

0670   ً superscript alef (Not encoded) 

 alef wasla XXA ٱ 0671

 tteh XXT ٹ 0679

                                                                 
2 Shadda denotes doubling: Latin character or sequence is repeated eg عب اس becomes EBBAS; ة  .becomes FXDZXDZXAH فض 
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 آليا   الجزء المقروء اسم الحرف الحرف العربي التسلسلرقم 

067C ټ teh with ring XRT 

067E پ Peh P 

 hah with hamza above XKE ځ 0681

 hah with 3 dots above XXH څ 0685

 tcheh XC چ 0686

 ddal XXD ڈ 0688

 dal with ring XDR ډ 0689

 rreh XXR ڑ 0691

 reh with ring XRR ړ 0693

 reh with dot below and dot above XRX ږ 0696

 jeh XJ ژ 0698

069A ښ seen with dot below and dot above XXS 

069C ڜ seen with 3 dots below and 3 dots above (Not encoded) 

06A2 ڢ feh with dot moved below (Not encoded) 

06A7 ڧ qaf with dot above (Not encoded) 

06A8 ڨ qaf with 3 dots above (Not encoded) 

06A9 ک keheh XKK 

06AB ګ kaf with ring XXK 

06AD ڭ ng XNG 

06AF گ gaf XGG 

06BA ں noon ghunna XNN 

06BC ڼ noon with ring XXN 

06BE ھ heh doachashmee XDO 

06C0 ۀ heh with yeh above XYH 

06C1 ہ heh goal XXG 

06C2 ۂ heh goal with hamza above XGE 
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 آليا   الجزء المقروء اسم الحرف الحرف العربي التسلسلرقم 

06C3 ۃ teh marbuta goal XTG 

06CC ى farsi yeh XYA 

06CD ۍ yeh with tail XXY 

06D0 ې yeh Y 

06D2 ے yeh barree XYB 

06D3 ۓ yeh barree with hamza above XBE 

 

 االنحرافات    -7
أدى التعقيد المتزايد وارتفاع االنحرافات لحاجة إلى اإلبالغ عن  ،آليا   في اعتماد وثائق السفر المقروءةمع استمرار الدول على النطاق العالمي 

تحتوي على عناصر  آليا   االنحرافات عن القواعد أو الممارسة العادية لدولة من خالل آلية موحدة. وتعّرف االنحرافات بأنها وثائق سفر مقروءة
. وعموما  تالحظ االنحرافات داخل السلطات RFCلتوحيد المقاييس ولززززز  ال تطابق بدقة مواصفات االيكاو والقواعد المنطبقة للمنظمة الدولية

( أو شهادات الجهة الموقعة على الوثيقة. ومع ذلك، بّينت الدول أيضا  مسائل متصلة ببنية CSCAالوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات )
رض من هذا القسم هو أن يبّين بالتفصيل اآللية التي يمكن أن تنشر بها دول في وثائقها. والغ آليا   البيانات المنطتية وخانات الجزء المقروء

 اإلصدار االنحرافات لديها.
في حين أن وثائق السفر قد تحتوي على انحرافات، فقد تكون مع ذلك قابلة لالستخدام في أنظمة إدارة الحدود. أما الوثائق الصحيحة بوجه 

التالي، ينبغي أن تقوم األطراف المستندة إليها بتحديد عملياتها الخاصة لمعالجة أي انحرافات آخر، فقد تظل مستخدمة لعدة سنوات. وب
 منشورة.

 الخبرات التشغيلية   7-1
كان األسلوب الوحيد لمعالجة االنحرافات هو من خالل النصيحة العامة المقدمة من دول اإلصدار عن طريق الوسائل  لزمن طويل

لمساعدة التي قد يتم االبالغ عنها  آليا   القسم على االنحرافات التي تؤثر على أعداد كبيرة من وثائق السفر المقروءة الدبلوماسية. ويحتوي هذا
 الحدود في أن تقرر ما إذا كانت وثائق السفر صحيحة أم مزّيفة أم ناتجة عن إبدال. وتشمل بعض أمثلة األخطاء التشغيلية انحرافات الجزء

 البيانات المنطتية والبنية األساسية للمفاتيح العامة. وبنية آليا   المقروء
 المعروفة هي: آليا   ظل مستخدما  لعدة سنوات فإن بعض األمثلة الحديثة ألخطاء الجزء المقروء آليا   في حين أن الجزء المقروء

 بصريا  ال يطابق تاريخ الميالد بصفحة الجزء المقروء  آليا   تاريخ الميالد بالجزء المقروء. 
 تبّل  بصورة غير صحيحة عن بلد الميالد بدال  عن الجنسية. آليا   الجنسية بالجزء المقروء 

غير الممتثل. ونظرا  لوجود فجوة بين اإلصدار وإعادة اإلصدار  آليا   في معظم الحاالت تستعيد دولة اإلصدار وثائق السفر ذات الجزء المقروء
المنحرفة. وخالل هذا الوقت، قد يخفف انحراف منشور من المشكالت  آليا   ئق سفرهم المقروءةالالحقة، قد يجبر المسافرون على استخدام وثا

 3المحتملة للمسافرين.

                                                                 
مؤثرة على وثائق وحيدة أو أعداد صغيرة من وثائق السفر االلكترونية المقروءة آليا ، ويترك لدولة اإلصدار لن يتناول هذا القسم حاالت عدم االمتثال ال  3
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 بالنسبة النحرافات بنية البيانات المنطتية والبنية األساسية للمفاتيح العامة، فإن بعضها يمكن أن يمر دون أن يكتشف لفترات طويلة من
. غير أن دول اإلصدار ُتشجع Doc 9303يدة ال تقوم بعد بالتحقق السلبي واإليجابي على النحو الذي تحدده الوثيقة الوقت، نظرا  ألن دوال  عد

 4.آليا   بشدة على نشر االنحرافات بغية مساعدة المجتمع العالمي في االعتماد الفني لوثائق السفر المقروءة

 نهج قائمة االنحرافات   7-2
ا القسم لتوفير وسائل موحدة لكي تنشر دول اإلصدار وتوزع قائمة بانحرافات وثائق السفر. وهو يستند إلى مبادئ يهدف النهج المبّين في هذ

(، وذلك بأنه سيتم توفير Doc 9303-12وضعت أثناء إعداد القائمة الرئيسية للسلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات )أنظر الوثيقة 
ت عدم مطابقة كل دولة من خالل دليل المفاتيح العامة لاليكاو أو سلطة اإلصدار من خالل موقع على االنترنت قائمة انحرافات موقعة بحاال

 ت.أو خادم لبروتوكول االطالع على الدليل الخفيف الوزن. ويستخدم دليل المفاتيح العامة لدعم تعميم المعلومات المتصلة بإدارة االنحرافا
 مجاالت محددة: ُتصّنف االنحرافات إلى أربعة

 المفاتيح والشهادات؛ 
 ( بنية البيانات المنطتيةLDS؛) 
 آليا   الجزء المقروء (MRZ؛) 
 تالمسية. الدائرة المتكاملة الال 

 بالنسبة لكل من هذه الف ات ستوصف االنحرافات إلى مستوى واحد فقط، مثال  
 LDS   الف ة:

 DG2  الخطأ:
معلومات إضافية عن طريق معيار تشغيلي حسب ما توفره كل دولة و/أو خانة نص حر في إطار اإلبالغ يسمح للدولة  سيتم تقديم معلومات

المبّلغة بإضافة أي نص وصفي مطلوب. ويمكن أن تدرج الدولة المبّلغة وصالت إلى معلومات إضافية داخل خانة النص الحر. وبالنسبة 
 إصدار شهادة جديدة، لكن هذا لن يكون إلزاميا .ألخطاء الشهادات، سيتاح للمصدر خيار 

تأخذ يظل قرار إبالغ األطراف المستندة بعدم مطابقة لدى دولة اإلصدار فقط. وعند تقرير ما إذا كان يتعين إنشاء قائمة انحرافات، ينبغي أن 
ية عند الحدود أكثر شيوعا ، فإن اإلخفاق في إيصال الدول بعين االعتبار أنه مع صيرورة الحلول المتمثلة في قيام المسافر بالمعالجة الذات

المعلومات المتصلة بوثائق السفر غير المطابقة قد يسبب تأخيرات ومضايقة للمسافرين، مما يعطي صورة سي ة لكل من دولة اإلصدار وعملية 
 الحدود ككل.

سفر بدال  عن القليل أو بضع م ات منها. ومن المالئم أن تقوم توفر قوائم االنحرافات وسيلة لإلبالغ عن انحرافات تؤّثر على آالف وثائق ال
 الدول بتدبير شؤون أعداد صغيرة من وثائق السفر غير المطابقة بشكل مباشر.

  

                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 

 التيام باستعادة وإعادة إصدار الوثائق المنفردة.

مناسبة هي اإللغاء على النحو المبّين في بالنسبة ألي حالة كانت توجد فيها مسألة أمنية تتعلق بشهادة البنية األساسية للمفاتيح العامة، فإن االستجابة ال  4
 . والمزيد من اإلرشاد يتجاوز نطاق هذا القسم.Doc 9303-12الوثيقة 
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 األسلوب   7-3

 عناصر االنحراف 7-3-1
لالسلكية لتحديد الهوية، مع حماية كل عنصر من الورق إلى البطاقات التي تعمل بالترددات ا آليا   تتراوح العناصر المكّونة لوثيقة سفر مقروءة

يقة بطريقة ما بسمات أمنية يمكن تحديدها ومن ثم اختبارها بأنظمة تفتيش خالل فترة سريان وثيقة السفر. والسمات األمنية المستخدمة على وث
وبنية البيانات المنطتية  آليا   جزء المقروءالسفر المادية هي علنية وخفية في الوقت ذاته. وهذا القسم يبحث فقط عناصر االنحراف داخل ال

 والبنية األساسية للمفاتيح العامة.
، وتحتوي على بيانات إلزامية واختيارية آليا   هو مساحة ذات أبعاد ثابتة تقع على صفحة بيانات وثيقة السفر المقروءة آليا   الجزء المقروء

، التي تشمل آليا   المواصفات للجزء المقروء Doc 9303بالمسح الضوئي. وتوفر الوثيقة  مصوغة من أجل القراءة اآللية باستخدام أساليب القراءة
 ما يلي:

 .الغرض 

 .القيود 
 .كتابة لغة بحروف لغة أخرى 
 آليا   بنية بيانات سطور الجزء المقروء. 

المقابلة  بصريا  ببيانات صفحة الجزء المقروء بشكل روتيني بواسطة نظم التفتيش عن طريق مقارنة البيانات  آليا   ُتختبر مطابقة الجزء المقروء
 .آليا   وإعادة حساب أرقام التحقق من الجزء المقروء

التي تعمل بالترددات الالسلكية لتحديد الهوية بواسطة التحقق  آليا   ُتحمى صحة وسالمة البيانات المختزنة في رقاقة وثيقة السفر المقروءة
 لى التوقيعات الرقمية والبنية األساسية للمفاتيح العامة.السلبي. وتستند هذه اآللية األمنية إ

. وفي حين أنه ال توجد اختبارات محددة إلثبات المطابقة، فإن Doc 9303-10تحددها الوثيقة  آليا   بنية البيانات المنطتية لوثيقة السفر المقروءة
أو صفحة الجزء المقروء  آليا   من البيانات المتوافرة من الجزء المقروء البيانات المختزنة في بنية البيانات المنطتية هي جزئيا  مجموعة فرعية

كما ستنطبق  بصريا  والجزء المقروء  آليا   . وبالتالي، تنطبق نفس االختبارات للبيانات الرقمية للجزء المقروءآليا   من وثيقة السفر المقروءة بصريا  
السلبي من . وتوفر صحة بنية البيانات المنطتية من خالل التطبيق الصحيح للتحقق بصريا  وصفحة الجزء المقروء  آليا   على الجزء المقروء

 الصحة بواسطة نظم التفتيش، بينما تؤدي الرقاقة التحقق االيجابي من الصحة. ويرد أدناه وصف موجز:
 ية للمفاتيح العامة:إلى توقيعات رقمية ويتألف من المكّونات التالية للبنية األساس التحقق السلبي من الصحةيستند 

)السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات(: تنشئ كل دولة سلطة وطنية  توقيع البلد سلطة إصدار الترخيص -1
. وتصدر السلطة آليا   معنية بالتوقيع على الشهادات كنقطة ثقتها الوطنية في سياق وثائق السفر االلكترونية المقروءة

قيع على الشهادات شهادات مفاتيح عامة لواحدة أو أكثر من الجهات )الوطنية( الموقعة على الوطنية المعنية بالتو 
الوثائق. وباإلضافة إلى ذلك تصدر كل سلطة وطنية معنية بالتوقيع على الشهادات قوائم إلغاء الشهادات لجميع 

 5الشهادات الملغاة.
وثيقة بالتوقيع رقميا  على البيانات التي يتعين تخزينها في وثائق  : تقوم الجهة الموقعة علىالجهات الموقعة على الوثائق -2

 ، وهذا التوقيع يتم تخزينه في المادة األمنية للوثيقة بالنسبة لكل وثيقة.آليا   السفر المقروءة

                                                                 
فهي خارج نطاق نظرا  ألن قوائم إلغاء الشهادات هي آليا ت إبالغ أمني ويعاد إصدارها بشكل دائم، فال ضرورة بالنسبة إليها لإلبالغ عن العيوب ولذلك   5

 هذا الجزء.
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ق اإليجابي الخاص بها. حيث يتم تنفيذ التحقق اإليجابي من الصحة، تحتوي كل رقاقة على زوج مفاتيح التحق التحقق اإليجابي من الصحة:
 من بنية البيانات المنطتية. 15 ويتم تخزين المفتاح الخاص في الذاكرة المؤمَّنة للرقاقة مع تخزين المفتاح العام بمجموعة

 إصدار قوائم االنحرافات 7-3-2
تصّرح السلطة الوطنية  يجب أنال  عن ذلك تصدرها مباشرة السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات، وبد يجب أن القوائم االنحرافات 

( بتصنيف قوائم االنحرافات والتوقيع عليها Doc 9303-12المعنية بالتوقيع على الشهادات ألي جهة موقعة على قائمة انحرافات )أنظر الوثيقة 
 .Doc 9303-12ولالطالع على مواصفات قوائم االنحرافات، انظر الوثيقة   ونشرها.

إيرادها في سياسات الترخيص المنشورة للسلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على  ينبغييتعين اتباعها إلصدار قائمة انحرافات  اإلجراءات التي
 الشهادات القائمة باإلصدار.

 استالم قائمة باالنحرافات 7-3-3
النحرافات خالل فحص الوثائق. وتلك السياسات، تحدد كل دولة مستلمة سياساتها الخاصة التي تقبل بموجبها قائمة انحرافات وكيفية معالجة ا

 بصفة عامة، هي معلومات خاصة.
 التي فيها انحراف. آليا   ستقوم الدولة المستلمة حسب تقديرها الخاص باختيار السماح باستخدام وثائق السفر المقروءة

 فئات االنحرافات 7-3-4

 المفاتيح والشهادات 7-3-4-1
 فتاح على ما يلي:تقتصر انحرافات الشهادة والم

Issue Comment 

Certificate Described to the Field or Extension 

Keys Described to the Field or Extension 

AA Described to the error/problem only 

يمكن اإلشارة إليها  عندما تقرر دولة مبّلغة إصدار شهادة جديدة، يجب عدم إدراج الشهادة بقائمة االنحراف، بل  —مالحظة 
 عن طريق خانة النص الحر.

 (LDSبنية البيانات المنطتية ) 7-3-4-2
 تقتصر انحرافات بنية البيانات المنطتية على ما يلي:

Issue Comment 

EF.Com Described to the encoding error 

DG’s  Described to the Data Group  

EF.sod Described to the issue (e.g. DSC) 

 (MRZ) آليا   الجزء المقروء 7-3-4-3

 على ما يلي: آليا   تقتصر انحرافات الجزء المقروء



  كلالمشتركة بين المواصفات الفنية   3الجزء 

آليا   المقروءةوثائق السفر  33  

 

 

Issue Comment 

Match to VIZ Described to the field 

Check Digits Described to the responsible check digit 

Wrong Information encoded Described to the MRZ field 

 تعاريف أنواع االنحرافات 7-3-5

ع بمرور الوقت وسيتم الحفاظ عليها في الوثيقة   .Doc 9303ف ات االنحرافات والمعايير المناظرة قد توسَّ

يوصف كل انحراف بعنصر لوصف االنحرافات. وُيعرَّف االنحراف بنوع انحراف معرِّف للشيء. ويجوز المزيد من تفصيله بواسطة معايير. 
 لخانة على مزيد من المعلومات، مثل كيف ال يمكن وصف طبيعة االنحراف بشكل مالئم بواسطة نوع االنحراف المنطبق.وقد يحتوي وصف ا

Deviation Type Parameters Description 

Certificate/Key Deviation 

id-Deviation-CertOrKey None A generic certificate or key related deviation not covered by 

the more detailed deviations below. 

id-Deviation-CertOrKey-

DSSignature 

None The signature of the Document Signer Certificate is wrong. 

id-Deviation-CertOrKey-

DSEncoding 

CertField 

CertField The Document Signer Certificate contains a coding error. 

id-Deviation-CertOrKey-

CSCAEncoding 

CertField The Country Signing CA Certificate contains a coding error. 

id-Deviation-CertOrKey-

AAKeyCompromised 

None The key for Active Authentication may be compromised and 

should not be relied upon. 

   

LDS Deviation 

id-Deviation-LDS None A generic LDS related deviation not covered by the more 

detailed deviations below. 

id-Deviation-LDS-

DGMalformed 

Datagroup The TLV encoding of the given datagroup is corrupted. 

id-Deviation-LDS-

DGHashWrong 

Datagroup The hash value of the given datagroup in the EF.SOD is 

wrong. 

id-Deviation-LDS-

SODSignatureWrong 

None The signature contained in EF.SOD is wrong. 

id-Deviation-LDS-

COMinconsistent 

None EF.COM and EF.SOD are inconsistent. 
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Deviation Type Parameters Description 

   

MRZ Deviation 

id-Deviation-MRZ None A generic MRZ related deviation not covered by the more 

detailed deviation below. 

id-Deviation-MRZ-

WrongData 

MRZField The given field of the MRZ contains wrong data 

(e.g. inconsistent with VIZ), but the derived BAC key is 

usable to open the chip.  
If the derived BAC key is not usable, additionally 

id-Deviation-Chip SHALL be included in the Deviation List. 

id-Deviation-MRZ-

WrongCheckDigit 

MRZField The check digit to given field of the MRZ is calculated wrong. 

   

Chip Deviation 

id-Deviation-Chip None The Chip is not usable, e.g. wrong BAC key, broken antenna 

or other physical defect. 

   

 

 . وفيما يلي قائمة بمعّرفات كائنات االنحرافات9303من الوثيقة  12و 11و 10األجزاء  الكائنات في  تحدد معرفات
 

-- Deviation List Base Object identifiers 

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

security 7} 

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

mrtd-security 8} 

 
-- Deviation Object Identifiers and Parameter Definitions 

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

 

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

CertOrKey 1} 

 

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

CertOrKey 2} 

 

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

CertOrKey 3} 

 

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

Deviation-CertOrKey 4} 

 

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

 التعّرف على الوثائق المنحرفة 7-3-6

 يجوز التعّرف على الوثائق المتأثرة بانحراف بعدة وسائل مختلفة:

  بشهادة الجهة الموقعة على الوثيقة المستخدمة للتوقيع على هذه الوثزائق، ويمكزن التعزّرف علزى الجهزة الموقعزة علزى الوثيقزة
 بأي من الطرائق التالية:

o االسم المميز لجهة اإلصدار مق( ترنا  بالرقم المتسلسل للشهادةissuerAndSerialNumber)، 

o  الززززززubjectKeyIdentifier يعرف على نحو فريد الجهة الموقعة على الوثيقة، الذي 

o ( أو البصمة الرقمية لشهادة الجهة الموقعة على الوثيقةcertificateHash) ووظيفة البصمة الرقمية التي تستخدم ،
 م في توقيع قائمة االنحرافات.هي نفسها كما تستخد

  بنطاق لتواريخ اإلصدار(startIssuingDate, endIssuingDate)  

  بقائمة بأرقام الوثائق(listOfDocNumbers). 

 لكل أسلوب مزايا وعيوب لجهة إصدار قائمة باالنحرافات وكذلك لمستلم قائمة باالنحرافات. وهذه تشمل:

  الوثيقة يتيح االعتراف بانحراف مزن قبزل أنظمزة التفتزيش فقزط بعزد أداء التحقزق السزلبي التعّرف بواسطة الجهة الموقعة على
من الصحة. وباإلضافة إلى ذلك، قد يكون تعّرف الجهة الموقعة علزى الوثيقزة بزال  الخشزونة بحيزث يتعزّرف بدقزة فقزط علزى 

 جهة معينة موقعة على الوثيقة. وثائق االنحراف، أي يؤثر االنحراف فقط على جزء من الوثائق التي وقعت عليها

 كما أنه عموما  ال يتوافر في بنية البيانات المنطتية االلكترونية. لزذلك آليا   تاريخ اإلصدار ليس هو جزء من الجزء المقروء ،
هذا غير مناسب للمعالجة التلقائية. وفضزال  عزن ذلزك، وعلزى نحزو يتوقزف علزى دولزة اإلصزدار، فزإن تزاريخ اإلصزدار قزد ال 

ون التاريخ الفعلي إلضافة البيانات الشخصية إلى الجواز، بل تاريخ تقزديم الطلزب، ولزذلك لزيس دقيقزا  بقزدر كزاّف للتعزّرف يك
 فقط على الوثائق المتأثرة.

  من الصعب تجميع قائمة بأرقزام وثزائق إذا لزم تصزدر أرقزام الوثزائق بطريقزة متسلسزلة. وأي قائمزة بأرقزام وثزائق تنمزو بسزرعة
 م تتعذر إدارته إذا كانت وثائق عديدة متأثرة بانحراف.بالغة لحج

وقت ُيوصى بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات المعرِّفة بشأن الوثائق المتأثرة. وإذا كانت ُتعطى عدة أساليب للتعّرف، يجب الوفاء في ال
ائل التعّرف المقدمة في بند بقائمة االنحرافات تستخدم للتعّرف ذاته بالشروط للتعّرف على وثيقة. وُيترك لتقدير الدولة المستندة أن تقرر أي وس

 على الوثائق المتأثرة.
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 النشر   7-4

يمكن نشر قوائم االنحرافات عن طريق دليل المفاتيح العامة لاليكاو و/أو سلطة اإلصدار من خالل موقع على االنترنت أو خادم لبروتوكول 
 قطة األولية لتوزيع قوائم االنحرافات هي دليل المفاتيح العامة.االطالع على الدليل الخفيف الوزن. والن

 

 Deviation Lists  

Primary Distribution PKD  

Secondary Distribution  Website/LDAP  

 النشر بواسطة دولة اإلصدار 7-4-1

 على الدليل الخفيف الوزن لسلطة اإلصدار. نشر قوائم االنحرافات من خالل موقع على االنترنت أو خادم لبروتوكول االطالعيمكن 

 النشر على دليل المفاتيح العامة 7-4-2

 يعمل دليل المفاتيح العامة كمستودع مركزي لقوائم االنحرافات.

 إجراءات نشر قائمة باالنحرافات هي كما يلي:

زء من عملية تحميل الشهادات المعتادة ترسل قوائم االنحرافات إلى قناة الكتابة الموجهة إلى دليل المفاتيح العامة، كج -1
 حسب ما هي معّرفة في مواصفة وصلة دليل المفاتيح العامة ودليل إجراءات دليل المفاتيح العامة.

يصادق مكتب دليل المفاتيح العامة بااليكاو على توقيعات قوائم االنحرافات التي تم تحميلها على النحو المحدد في دليل  -2
 اتيح العامة.إجراءات دليل المف

 القوائم الصحيحة باالنحرافات يتم ترحيلها إلى قناة قراءة دليل المفاتيح العامة. -3

ستحّدد الدولة القائمة بالتوزيع ما إذا ستكون قائمة االنحرافات متاحة عالنية، أو مقتصرة على الدول األعضاء في دليل  -4
 المفاتيح العامة.

 األطراف المستندة 7-4-3
التحقق من قائمة انحرافات، ال بد من أن يكون الطرف المستند قد تسّلم شهادة السلطة الوطنية المعنية بالتوقيع على الشهادات  للتمكن من

ذات  آليا   الخاصة بدولة اإلصدار عن طريق االتصاالت خارج النطاق. ويترك للطرف المستند أن يقرر كيفية معالجة وثائق السفر المقروءة
 ر في قائمة االنحرافات لدولة اإلصدار.التسجيل المناظ

 

 )معياري( المراجع  -8
[ISO 1073-2] ISO 1073-2:1976, Alphanumeric character sets for optical recognition – Part 2: Character set 

OCR-B – Shapes and dimensions of the printed image 
 
[ISO 1831] ISO 1831:1980, Printing specifications for optical character recognition 
 
[ISO 1664-2] ISO 11664-2:2007(E)/CIE S014-2/E: 2006, CIE Standard Illuminants for Colorimetry 
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[ISO 12233] ISO 12233: Photography – Electronic still picture imaging – Resolution and spatial frequency responses 
 
[ISO 3166-1] ISO 3166-1:2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – 

Part 1:Country codes 
 
[ISO 3166/MA] ISO 3166 Maintenance Agency   https://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm 
 
[ISO/IEC 7810] ISO/IEC 7810:2003, Identification cards – Physical characteristics 
 
[ISO/IEC 39794-5] ISO/IEC 39794-5:2019, Extensible biometric data interchange formats — Part 5: Face image 

data 
 
[ISO/IEC 7501] ISO/IEC 7501 multipart standard: Machine Readable Travel Documents 
 
[ISO/IEC 10918-1] ISO/IEC 10918-1:1994, Information technology – Digital compression and coding of continuous-tone still 

images: Requirements and guidelines 
 
[ISO/IEC 15444-1] ISO/IEC 15444-1:2004, Information technology – JPEG 2000 image coding system: Core coding system 
 
[ISO/IEC 15948] ISO/IEC 15948:2004, Information technology – Computer graphics and image processing – 
 Portable Network Graphics (PNG): Functional specification 
 
[ISO/IEC 14496-2] ISO/IEC 14496-2 Information technology – Coding of audio-visual objects Part 2: Visual [MPEG4] 
 
[IEC 61966-2-1] IEC 61966-2-1: Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management 
 – Part 2-1: Colour management – Default RGB colour space – sRGB 
 
[IEC 61966-8] IEC 61966-8:2001, Multimedia systems and equipment – Colour measurement and management – Part 8: 

Multimedia colour scanners 
 
[TR-03121-3] BSI: Technical Guideline TR-03121-3: Biometrics for public sector applications, Part 3: Application 

Profiles and Function Modules, Volume 1: Verification scenarios for ePassport and Identity Card, Version 
3.0.1. 2013 

 
[RFC 3852] Cryptographic Message Syntax – July 2004 
 
[RFC 5280] D. Cooper, S. Santesson, S. Farrell, S. Boeyen, R. Housley, W. Polk, , “Internet X.509 Public 

Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile“, May 2008 

 

—  —  —  —  —  —  —  — 

https://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm




 

 

 

 

 

App A-1 

 آليا   حساب أرقام التدقيق في الجزء المقروءأمثلة ل — 3أ( بالجزء ق )رفالم
 )إعالمي(

  على الخانة المخصصة للتاريخ أرقام التدقيق — 1المثال رقم 
 ، فسيكون الحساب كما يلي:ISO 8601كمثال، وكتبنا التاريخ بالشكل الرقمي كما هو محدد في القاعدة رقم  1952يوليو  27إذا أخذنا التاريخ 

   التاريخ: 7  2  7  0  2  5

   رقم الترجيح: 1  3  7  1  3  7

 األولى )ضرب( الخطوة حاصل الضرب: 7  6  49  0  6  35

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( 103 = 7 + 6 + 49 + 0 + 6 + 35

         
remainder 3, 10=  103 

 (القسمة على المعاملة )لثالخطوة الثا        10

 .5207273 يلي: ويجب أن يكتب التاريخ مع رقم التدقيق التابع له كما  .3رقم التدقيق هو باقي القسمة  —الخطوة الرابعة 

  أرقام التدقيق على خانة رقم الوثيقة — 2المثال رقم 
 كمثال الستخدام الرموز في خانة ثابتة الطول تتسع لتسعة رموز )مثل رقم الجواز(، سيكون الحساب كما يلي: AB2134باستعمال الرقم 

A  B  2  1  3  4  <  <  <  :نموذج عنصر البيانات 

 التيم العددية المحددة:  0  0  0  4  3  1  2  11  10

 رقم الترجيح:  1  3  7  1  3  7  1  3  7

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب:  0  0  0  4  9  7  2  33  70

                   

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( 125 = 0 + 0 + 0 + 4 + 9 + 7 + 2 + 33 + 70
remainder 5, 12=  125 

10           
 (القسمة على المعاملة )لثالخطوة الثا

 .AB2134<<<5.  وعليه يكتب الرقم مع رقم التدقيق التابع له كما يلي: 5رقم التدقيق هو باقي القسمة  —الخطوة الرابعة 

 قام التدقيق المركبةأمثلة لحساب أر 
.  غير أن موقع وعدد األرقام التي يشملها آليا   فر الرسمية المقروءةلكل وثائق السأسلوب حساب أرقام التدقيق المركبة هو نفسه بالنسبة 

 .  وتوخيا لتقديم معلومات مكتملة، تدرج هنا أمثلة لكل منهما.مختلف أنواع الوثائقالحساب يختلفان فيما بين 

 
  



 

 App A-2 وثائق السفر المقروءة آليا  

 

 3على وثيقة السفر تطبيق رقم التدقيق المركب  — 3المثال رقم 
كمثال لكتابة أرقام التدقيق المركبة بالرموز، سيكون  3من وثيقة سفر  آليا   ي واألوسط التاليين في الجزء المقروءباستعمال سطري البيانات العلو 

 الحساب كما يلي: 
 مثال  (:43-1)مواقع الرموز  آليا   السطر العلوي المقروء

HA672242<6YTO5802254M9601086<<<<<<<<<<<<<<0 

 
H A 6 7 2 2 4 2 < 6 بيانات:نموذج عنصر ال 
 التيم العددية المحددة: 6 0 2 4 2 2 7 6 10 17
 رقم الترجيح: 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 42 0 6 28 2 6 49 6 30 119

 
 نموذج عنصر البيانات: 0 6 9 4 5 2 2 0 8 5
 التيم العددية المحددة: 0 6 9 4 5 2 2 0 8 5
 قم الترجيح:ر  3 7 1 3 7 1 3 7 1 3

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 0 42 9 12 35 2 6 0 8 15

 
 نموذج عنصر البيانات: > > > > > > 6 8 0 1
 التيم العددية المحددة: 0 0 0 0 0 0 6 8 0 1
 رقم الترجيح: 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 0 0 0 0 0 0 6 24 0 1

 
 نموذج عنصر البيانات:   0  >  >  >  >  >  >  >  >
 التيم العددية المحددة:   0  0  0  0  0  0  0  0  0

 رقم الترجيح:   1  3  7  1  3  7  1  3  7

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب:   0  0  0  0  0  0  0  0  0

                    
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( 42 + 0 + 6 + 28 + 2 + 6 + 49 + 6 + 30 + 119

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( 0 + 42 + 9 + 12 + 35 + 2 + 6 + 0 + 8 + 15

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 24 + 0 + 1

 ضرب(الخطوة الثانية )مجموع حاصل ال    0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب(                   448

remainder 8=  448 
 10 

 المعامل( الخطوة الثالثة )القسمة على               

تدقيق المرّكب التابع لها كما مع رقم ال آليا   .  وعليه قد تكتب البيانات في السطر السفلي من الجزء المقروء8رقم التدقيق هو باقي القسمة  —الخطوة الرابعة 
 يلي:

HA672242<6YTO5802254M9601086<<<<<<<<08 
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  1تطبيق رقم التدقيق المركب على وثيقة سفر  — 4المثال رقم 
ز، سيكون كمثال لكتابة أرقام التدقيق المركبة بالرمو  1من وثيقة سفر  آليا   باستعمال سطري البيانات العلوي واألوسط التاليين في الجزء المقروء

 الحساب كما يلي:
 >>>>>>>>>>>>>>>I<YTOD231458907    (:30-1)مواقع الرموز  آليا   السطر العلوي المقروء
 >>>>>>>>>>>>3407127M9507122YTO(:  29-1مواقع الرموز ) آليا   السطر العلوي المقروء

D 2 3 1 4 5 8 9 0 7 :نموذج عنصر البيانات 
 العددية المحددة:التيم  7 0 9 8 5 4 1 3 2 13
 رقم الترجيح: 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 49 0 27 56 5 12 7 3 6 91

 
 نموذج عنصر البيانات: > > > > > > > > > >
 التيم العددية المحددة: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 رقم الترجيح: 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3

 ة األولى )ضرب( حاصل الضرب:الخطو  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
 نموذج عنصر البيانات:      > > > > >
 التيم العددية المحددة:      0 0 0 0 0
 رقم الترجيح:      7 1 3 7 1

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب:      0 0 0 0 0
           

 نموذج عنصر البيانات: 0 5 9 7 2 1 7 0 4 3
 التيم العددية المحددة: 0 5 9 7 2 1 7 0 4 3
 رقم الترجيح: 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 0 35 9 21 14 1 21 0 4 9

 
 نموذج عنصر البيانات: > > > > > > 2 2 1 7
 التيم العددية المحددة: 0 0 0 0 0 0 2 2 1 7
 رقم الترجيح: 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7

 
 نموذج عنصر البيانات:            >  >  >  >  >
 التيم العددية المحددة:            0  0  0  0  0
 رقم الترجيح:            3  7  1  3  7

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب:            0  0  0  0  0
                     
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 49 + 0 + 27 + 56 + 5 + 12 + 7 + 3 + 6 + 91
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 1 + 21 + 0 + 4 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 0 + 2 +  6 + 7 + 7 + 0 +  35 + 9 + 21 + 14
 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
 خطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب(=ال                    392
392 = 39, remainder 2 
 10 

 المعامل( الخطوة الثالثة )القسمة على

مع رقم التدقيق المركب التابع لهما  آليا   .  وعليه قد تكتب البيانات في السطر األوسط من الجزء المقروء2رقم التدقيق هو باقي القسمة،  —بعة الخطوة الرا
 .3407127M9507122YTO<<<<<<<<<<<2 كما يلي:



 

 App A-4 وثائق السفر المقروءة آليا  

 

  2تطبيق رقم التدقيق المركب على وثيقة سفر  — 5المثال رقم 
 التالي كمثال لكتابة رقم التدقيق المركب بالرموز، سيكون الحساب كما يلي:  آليا   لي في الجزء المقروءيستعمل سطر البيانات السف

 (:35-1)مواقع الرموز ) آليا   السطر السفلي المقروء

HA672242<6YTO5802254M9601086<<<<<<< 
H A 6 7 2 2 4 2 < 6 :نموذج عنصر البيانات 

 دية المحددة:التيم العد 6 0 2 4 2 2 7 6 10 17

 رقم الترجيح: 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 42 0 6 28 2 6 49 6 30 119
 

 :نموذج عنصر البيانات 0 6 9 4 5 2 2 0 8 5

 :التيم العددية المحددة 0 6 9 4 5 2 2 0 8 5

 :رقم الترجيح 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3

 :وة األولى )ضرب( حاصل الضربالخط 0 42 9 12 35 2 6 0 8 15
 

 نموذج عنصر البيانات: > > > > > > 6 8 0 1
 التيم العددية المحددة: 0 0 0 0 0 0 6 8 0 1

 رقم الترجيح: 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب: 0 0 0 0 0 0 6 24 0 1
 

 نموذج عنصر البيانات:          > 
 العددية المحددة: التيم          0 

 رقم الترجيح:          7 

 الخطوة األولى )ضرب( حاصل الضرب:          0 
 

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 42 + 0 + 6 + 28 + 2 + 6 + 49 + 6 + 30 + 119

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 0 + 42 + 9 + 12 + 35 + 2 + 6 + 0 + 8 + 15

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب( + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 6 + 24 + 0 + 1

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب(                    0

 الخطوة الثانية )مجموع حاصل الضرب(                   448 =
remainder 8, 44=  448 

 10 
           

  

مع رقم التدقيق المرّكب التابع لها كما  آليا   .  وعليه قد تكتب البيانات في السطر السفلي من الجزء المقروء8و باقي القسمة، رقم التدقيق ه —الخطوة الرابعة 
 يلي:

HA672242<6YTO5802254M9601086<<<<<<<<8 
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App B-1 

 يا  آل كتابة الخط العربي في وثائق السفر المقروءة — 3بالجزء  )ب( رفقالم
 )إعالمي( بحروف لغة أخرى 

 الخط العربي   1-ب
بلدا  من المغرب إلى عمان. وتستخدم الخط العربي أيضا  لغات أخرى، وال  24تستخدم اللغة العربية الخط العربي، وهي اللغة الرسمية لنحو 

ة أخرى، بما في ذلك الكردية واألشورية والهاوسا سيما الفارسي في إيران والباشتو والداري في أفغانستان واألوردو في باكستان، ولغات عديد
 واإليغور. وفي الماضي كان ُيستخدم للغات آسيا الوسطى، مثل الطاجيكية واألوزبكية.

الخط العربي متصل األحرف، والحرف يتغّير شكله في كثير من األحيان على نحو يتوقف على ما إذا كان منفردا  )منعزال (، في بداية كلمة 
الحظ أن العربية ُتقرأ من  –( أو في بدن كلمة )وسطيا ( أو في النهاية )نهائيا (. مثال  الحرف ب يتغّير شكله إلى بزززززز في بداية كلمة بكر )أوليا  

(، اليمين إلى الشمال، وهكذا فإن الحرف األول على الجانب األيمن. ونحن ال نعني هنا بهذه األشكال المختلفة للحروف )الحروف الرسومية
 الذي يمثله شكل منعزل. –بل برمز الحرف األساسي 

العربية واللغات األخرى التي تستخدم الخط العربي هي ُتكتب عادة باستخدام الحروف الساكنة وحدها. وهكذا فإن اسم محمد حسب ما ُيكتب 
لمتحركة حسب تقدير المترجم لتحقيق معادل ". وُتضاف الحروف اMhmdيتألف من أربعة حروف ساكنة فقط، وقد ُيكتب بالالتينية تقريبا  "

 صوتي. ويمكن أيضا  "نطق" اللغة العربية إذا أضيفت عالمات الحركة )"الحركات"( لتعديل النطق. غير أن الحركات ُتحذف في العادة.
 100عن ذلك يوجد ما يربو على  إدغاما  وثالث عالمات أخرى. وفضال  حرفا  متحركا  و  18حرفا  ساكنا  و 32يتألف الخط العربي التياسي من 

 حرف وطني في الخط العربي عند استخدامه مع لغات غير عربية، مع أن بعض هذه اللغات بائدة أو لم تعد مستخدمة.

 آليا   الخط العربي في وثيقة السفر المقروءة   2-ب
 بصريا  الجزء المقروء  1-2-ب

(. الفقرة Doc 9303من الوثيقة  7إلى  4)ارجع إلى مواصفات عامل الشكل في األجزاء على خانة إلزامية لالسم  بصريا  يحتوي الجزء المقروء 
 تنص على ما يلي: Doc 9303من الوثيقة  3-1

"عندما تكون العناصر اإللزامية بلغة ال تستعمل األبجدية الالتينية، فإنه يجب أيضا  تقديم الكتابة اللفظية لها بحروف لغة 
 أخرى."

تشير إلى هذا التمثيل بوصفه "كتابة  Doc 9303سم مكتوبا  بالخط العربي، يجب إدراج تمثيل التيني له. وفي حين أن الوثيقة وهكذا إذا كان اال
 لفظية"، فهو عموما  معادل صوتي وينبغي أن ُيسمى بصورة أصح "نسخا  لفظيا ".

 مثال :
 أبو بكر محمد بن زكريا الرازي  بالخط العربي: 1االسم

 Abū Bakr Mohammed ibn Zakarīa al-Rāziى حروف التينية: ونسخ لفظي إل

                                                                 
" فارسي نهائي )ى(، yehسنة مضت. وعادة ما ينطق اسمه بالفارسية )فارسي( بحرف " 1100كان أبو بكر الرازي عالما  وطبيبا  فارسيا  كبيرا  منذ نحو   1

 " العربي التياسي )ي(.yehلكن تفاديا  للخلط استخدمنا حرف "



 

 App B-2 وثائق السفر المقروءة آليا  

 

 بصريا  ( في الجزء المقروء al-Rāziز في āتسمح باستخدام عالمات تشكيل اللفظ )مثال  الززز  Doc 9303-3من الوثيقة  2-3أوال  الحظ أن الفقرة 
 حسب اختيار دولة اإلصدار.

على سبيل المثال، فإن األشكال المختلفة حروف التينية هو واحدة فقط من عدة إمكانيات. و ثانيا ، الحظ أن هذا النسخ اللفظي المعّين إلى 
 :هي التالية لكلمة محمد

1.   Muhammad    2.   Moohammad   3.   Moohamad 
4.   Mohammad    5.   Mohamad   6.   Muhamad 
7.   Muhamad    8.   Mohamed   9.   Mohammed 
10. Mohemmed    11. Mohemmed   12. Muhemmed   
13. Muhamed     14. Muhammed    15. Moohammed   
16. Mouhammed 

 شكال  مختلفا  لكتابة كلمة محمد. 32من الشائع في بعض البلدان االستعاضة عن "د" النهائية بززززز "ت"، وهكذا يؤدي هذا إلى 
اللهجة االقليمية لمصدر الكتابة العربية )لغات غير عربية مثل الفارسي والباشتو واألوردو تعتمد خطة النسخ اللفظي المستخدمة على اللغة و 

 تستخدم الكتابة العربية أيضا ( ولغة المتحدث بالخط الالتيني وخطة النسخ اللفظي المستخدمة.

 آليا   الجزء المقروء 2-2-ب
 من هذا الجزء من الوثيقة الجزء المقروء آليا   4يصف القسم 

التي يمكن أن  آليا   مجموعة من عناصر البيانات الجوهرية في شكل موحد لكل نوع من وثائق السفر المقروءة آليا   فر الجزء المقروءيو 
مصوغة بحيث تكون مقروءة  آليا   تستخدمها جميع دول القبول بصرف النظر عن كتابتها أو أعرافها الوطنية. والبيانات في الجزء المقروء

هو تمثيل للبيانات مختلفة عن ما يوجد في الجزء  آليا   لقدرات التياسية على النطاق العالمي و، نتيجة لذلك، فإن الجزء المقروءباآلالت ذات ا
. والحروف الوطنية تظهر عادة فقط في أنظمة المعالجة بالحاسوب للدول التي تطّبق فيها وهي غير متوافرة عالميا . ولذلك فهي بصريا  المقروء 
 .آليا   تظهر في الجزء المقروء يجب أال

 موقعا  للحروف، ويجوز أن تستخدم فقط المجموعة الفرعية 39، من آليا   تتألف، في حالة جواز السفر المقروء آليا   خانة االسم بالجزء المقروء
A-Z  قائم على الصوت يعني أن فقط، يمثل مشكلة. وفضال  عن ذلك، فإن عدم اليقين الذي يحدث إذا تم السماح بالنسخ اللفظي ال >و

 عمليات البحث في قاعدة البيانات يمكن أن تصبح بدون فائدة.
 مثال ، من نفس المثال المستخدم أعاله:

 االسم بالكتابة العربية: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 
 :آليا   ونسخ لفظي واحد بالحروف الالتينية من أجل الجزء المقروء

ABU<BAKR<MOHAMMED<IBN<ZAKARIA<AL<RAZI 

على األقل من األشكال المختلفة المستندة إلى االسم "محمد" وحده.  32واحدا  من  آليا   غير أنه من المحتمل أن يكون الجزء المقروء
أن ". وهذه األشكال المختلفة وحدها يمكن el" يجوز أن ُيكتب "al" و"bin" يجوز أن ُيكتب "ibn" و"Zakariya" يجوز أن ُيكتب "Zakariaو"

 بديال . 256تؤدي إلى 
 للفت االنتباه، فإن نسخا  حرفيا  لالسم أعاله محمد، مثال ، مع تطبيق جدول بكوالتر )أنظر أدناه( على الحروف العربية األربعة، سيكون 

"mHmd".وفي هذه الحالة، يندرج كل حرف عربي في نطاق حرف التيني واحد، وال ُيفسح مجال لعلم الصوتيات . 
 رفي الكامل بطريقة بكوالتر لالسم أعاله هو:النسخ الح

Abw<bAkr<mHmd<bn<zkryAY<AlrAzY 

( ولذلك فهو غير مناسب لالستخدام في ~,_,*,{,>,$,<,|,‘( والحروف والرموز الخاصة )a-z، يستخدم جدول بكوالتر األحرف الصغيرة )لألسف
 (.ion.htmhttp://www.qamus.org/transliterat)أنظر  آليا   الجزء المقروء
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App B-3  آليا   المقروءةوثائق السفر  

 

 

 بصريا  توصية من أجل الجزء المقروء    3-ب

 بصريا  النسخ اللفظي في الجزء المقروء  1-3-ب
عند استخدام خط وطني غير  بصريا  بإدراج "نسخ لفظي" في الجزء المقروء  Doc 9303-3من الوثيقة  1-3كما هو مبّين أعاله، تلزم الفقرة 

 ذات الصلة على وجه التحديد إلى اقتضاء األسماء. Doc 9303-3من الوثيقة  4-3الالتيني. وتشير الفقرة 
يوجد خلط بشأن اصطالحي "النسخ الحرفي" و"النسخ اللفظي". و"النسخ الحرفي" هو تمثيل صارم بواحد لواحد للخط غير الالتيني. أما النسخ 

ت" االسم عند التحدث(. وبالطبع، في كثير من اللفظي فهو تمثيل فضفاض أكثر، يستند في الغالب إلى علم الصوتيات )كيف "يكون صو 
" th" و"sh" و"chاألحيان فإن األصوات التي تصدر بإحدى اللغات ال توجد معادالت لها في لغة أخرى، وتتوقف على اللغة المستهدفة، مثال  "

 Omar " بالنسخ اللفظي األلماني "Omar Khayyamتنطق بطريقة مختلفة في االنجليزية والفرنسية واأللمانية. قارن النسخ اللفظي االنجليزي "

Chajjam.إلسم عالم الرياضيات والشاعر عمر خيام " 
 يوجد العديد من خطط "النسخ اللفظي":

 Deutches Institut für Normung: DIN 31635 (1982) 
 Deutsche Morgenländische Gesellschaft (1936) 
 International Standards Organisation: ISO/R 233 (1961), ISO 233 (1984)[3], ISO 233-2 (1993) 
 British Standards Institute: BS 4280 (1968) 
 United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN): UN (1972) [4] 
 Qalam (1985) 
 American Library Association – Library of Congress: ALA-LC (1997) [1] 
 The Encyclopedia of Islam, new edition: EI (1960) [2] 

تيني تحتفظ بعض البلدان بأسماء مواطنيها في سجالت الميالد أو المواطنين بكل من الكتابة العربية والكتابة الالتينية، حيث يكون النص الال
 .بصريا  اج النسخ اللفظي الالتيني المعتمد في الجزء المقروء هو نسخ لفظي معتمد للنص العربي. وقد ترغب هذه البلدان في االستمرار في إدر 

 توصية

، على النحو المبّين أعاله، تلزم الوثيقة بتوفير معادل للحرف الالتيني في الجزء Doc 9303-3من الوثيقة  4-3و 1-3في الفقرتين 
)كما  آليا   صوتيا ، أو نسخة من النسخ الحرفي للجزء المقروء ، بحيث يترك لتقدير دولة االصدار ما إذا كان هذا نسخا  لفظيا  بصريا  المقروء 

 هو موصوف أدناه(.

 خطط النسخ اللفظي 2-3-ب
 ُيقدم أدناه بعض خطط النسخ اللفظي:

Unicode Arabic letter Name2 DIN 31635 ISO 233 

UN 

GEGN ALA-LC EI 

 ' ' ' ' ' hamza ء 0621

 alef with madda آ 0622

above 

'ā 'â ā ā Ā 

    ' alef Ā ا 0627

 beh B b b b B ب 0628

 teh marbuta h,t ṫ h,t h,t a,at ۃ 0629

062A ت teh T t t t T 

062B ث theh T t th th Th 

                                                                 
2 The name of the character as given in Unicode and ISO/IEC 10646. 



 

 App B-4 وثائق السفر المقروءة آليا  

 

Unicode Arabic letter Name2 DIN 31635 ISO 233 

UN 

GEGN ALA-LC EI 

062C ج jeem Ğ ğ j j Dj 

062D ح hah ḥ ḥ ḩ ḥ ḥ 

062E خ khah ḫ h kh kh Kh 

062F د dal D d d d D 

 thal D d dh dh Dh ذ 0630

 reh R r r r R ر 0631

 zain Z z z z Z ز 0632

 seen S s s s S س 0633

 sheen Š š sh sh Sh ش 0634

 sad ṣ ṣ ș ṣ ṣ ص 0635

 dad ḍ ḍ ḑ ḍ ḍ ض 0636

 tah ṭ ṭ ţ ṭ ṭ ط 0637

 zah ẓ ẓ z̧ ẓ ẓ ظ 0638

 ' ' ' ' ' ain ع 0639

063A غ ghain Ġ ġ gh gh Gh 

 tatwheel [graphic filler, not transcribed] ـ 0640

 feh F f f f F ف 0641

 qaf Q q q q ḳ ق 0642

 kaf K k k k K ك 0643

 lam L l l l L ل 0644

 meem M m m m M م 0645

 noon N n n n N ن 0646

 heh H h h h H ہ 0647

 waw W w w w W و 0648

 alef maksura Ā ỳ y y Ā ى 0649

064A ي yeh Y y y y Y 

064B   ً fathatan An á' a an  

064C   ً dammatan Un ú u un  

064D   ً kasratan In í i in  

064E   ً fatha A a a a A 

064F   ً damma u u u u U 

0650   ً kasra i i i i I 

0651   ً shadda [double] ¯ [double] [double] [double] 

0652   ً sukun  º    

0670   ً superscript alef ā ā ā ā Ā 

 وفيما يلي حروف وطنية أخرى:
067E پ peh p   p P 

 tcheh č   ch,zh Č چ 0686

 jeh ž   zh Zh ژ 0698
406A2 ڢ feh with dot 

moved below 

f f  q  

06A4 ڤ veh v   v  

06A5 ڥ feh with 3 dots 

below 

v   v  
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App B-5  آليا   المقروءةوثائق السفر  

 

 

406A7 ڧ qaf with dot 

above 

q q  f  

06A83 ڨ qaf with 3 dots 

above 

v   v  

06AD ڭ ng G   g G 

06AF گ gaf G   g G 

 آليا   النسخ الحرفي في الجزء المقروء    4-ب

 آليا   النسخ الحرفي للغات األوروبية في الجزء المقروء 1-4-ب
"ترجمة حروف يوصى بأن  Doc 9303-3من الوثيقة  6من الجدير النظر إلى حالة الحروف الوطنية للغات األوروبية. ويتضمن القسم 

 تستعملها الدول" جدوال : الكتابة اللفظية للحروف متعددة الجنسيات المستندة إلى الالتينية.
. وتوجد مجموعة من تسعة حروف تعامل بطريقة خاصة، آليا   معظم الحروف الوطنية تحذف عالمات تشكيلها إلدراجها في الجزء المقروء

"، وبذلك ُيحافظ على طابعه الفريد وأهميته لعمليات البحث في NXXبوصفه " آليا   فيا  إلى داخل الجزء المقروءيمكن نسخه حر  "Ñمثال ، الحرف "
 قواعد البيانات.

 مثال :
 Térèsa CAÑONاالسم بكتابة وطنية أوروبية: 

 CANXXON<<TERESA:  آليا   والنسخ الحرفي إلى داخل الجزء المقروء
غير جمالي )وقد يؤدي إلى شكاوى(، فإن الغرض هو أن القراءة اآللية، على هذا النحو، تتيح استرداد  آليا   وءفي حين يبدو تمثيل الجزء المقر 

التعّرف على االسم بوصفه  آليا   االسم األصلي من أجل عمليات البحث في قواعد البيانات وما شابه ذلك. وهكذا ينتج عن الجزء المقروء
CAÑON  بصفته متميزا  عنCANON. 

 استعمال رقم التسلسل 2-4-ب
داخليا ، تستعمل أجهزة الحاسوب خطط الترميز لتمثيل حروف اللغات المختلفة. ورقم التسلسل هو ترميز مشترك، وهو يساوي تقريبا  معيار 

10646 ISO/IEC .)تستخدم في الجداول أدناه مؤشرات رقم التسلسل للحروف( 
ميع حروف الكتابة العربية. وعادة ما ُتعطى مؤشرات رقم التسلسل للحروف كعدد ست عشري يمكن العثور في رقم التسلسل على تمثيالت لج

لتمثيل األرقام الستة عشر الممكنة(. وجميع الحروف  A-Fوالحروف  9-0، ويستخدم األرقام 16من أربع خانات )ست عشري هو القاعدة 
 (.06XXقام )أي الذي يشكل الخانتين األوليين من األر  06العربية تقع في الصف 

 مثال :
 بو بكر محمد بن زكريا الرازي ا

 يمكن ترميزه في رقم التسلسل كما يلي:
 0648 + 0628 + 0627 <= (و) Waw - (ب) Beh - (ا) Alef    أبو

 0631 + 0643 + 0628 <= (ر) Reh - (ك) Kaf – (ب) Beh    بكر

 062D + 0645 + 062F + 0645 <= (د) Dal – (م) Meem – (ح) Hah – (م) Meem    محمد 

 0646 + 0628 <=  (ن) Noon – (ب) Beh     بن

                                                                 
 حروف بائدة.   3
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 064A + 0627 + 0631 + 0643 + 0632 <=  (ا) Alef – (ي) Yeh – (ر) Reh – (ك) Kaf – (ز) Zain    زكريا

  <= (ي) Yeh - (ز) Zain – (ا) Alef – (ر) Reh – (ل) Lam – (ا) Alef    الرازي

0627 + 0644 + 0631 + 0627 + 0632 + 064A 

 آليا   توصية من أجل الجزء المقروء   5-ب

 آليا   العوامل التي تؤّثر على النسخ الحرفي في الجزء المقروء 1-5-ب
 بصريا  التحقق من المعلومات الواردة في الجزء المقروء  آليا   على ما يلي، "... يتيح الجزء المقروء Doc 9303-3من الوثيقة  1-4تنص الفقرة 

أيضا  على أنه "تصاغ البيانات الواردة في الجزء  1-4ويمكن استخدامه لتقديم رموز البحث لالستفسار من قاعدة البيانات". وتنص الفقرة 
ختلف بمثابة تمثيل م آليا   بطريقة تتيح قراءتها بآالت تتسم بقدرات قياسية في جميع أنحاء العالم"، وعلى أنه "يكون الجزء المقروء آليا   المقروء

قابلة للقراءة  آليا   ، ُيبين أنه "يجب أن تكون البيانات الواردة في الجزء المقروء2-4". غير أنه، في الفقرة بصريا  للبيانات عن الجزء المقروء 
 البصرية فضال  عن القراءة اآللية".

بحيث ال يوجد سوى تمثيل ممكن واحد لالسم.  ليا  آ الهدف هنا هو النسخ الحرفي لالسم العربي إلى حروف التينية معادلة في الجزء المقروء
ذاته، وهذا ضروري لتفادي الغموض وجعل البحث في قاعدة البيانات وقائمة التنبيه دقيقا  بقدر االمكان لتحديد الهوية الموثوق به. وفي الوقت 

لكي تتاح قراءته  بصريا  هو معروض في الجزء المقروء  بقدر االمكان تمثيال  يمكن التعّرف عليه لالسم كما آليا   يجب أن يكون الجزء المقروء
 ألغراض التخليص المتقدم للركاب وأوجه االستخدام المماثلة. بصريا  

 الخطط الموجودة للنسخ الحرفي 2-5-ب
 ASMOو Buckwalterو Standard Arabic Technical Transliteration System( SATTSيوجد العديد من الخطط المستخدمة للنسخ الحرفي: )

 وهذه معروضة أدناه: .449
Unicode Arabic letter Name SATTS Buckwalter ASMO 449 

 hamza E ' A ء 0621

 alef with madda above (missing) | B آ 0622

 alef with hamza above (missing) > C أ 0623

 waw with hamza above (missing) & D ؤ 0624

 alef with hamza below (missing) < E إ 0625

 yeh with hamza above (missing) } F ئ 0626

 alef A A G ا 0627

 beh B b H ب 0628

 teh marbuta ? p I ۃ 0629

062A ت teh T t J 

062B ث theh C v K 

062C ج jeem J j L 

062D ح hah H H M 

062E خ khah O x N 

062F د dal D d O 

 thal Z * P ذ 0630

 reh R r Q ر 0631

 zain ; z R ز 0632

 seen S s S س 0633

 sheen : $ T ش 0634

 sad X S U ص 0635

 dad V D V ض 0636
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App B-7  آليا   المقروءةوثائق السفر  

 

 

Unicode Arabic letter Name SATTS Buckwalter ASMO 449 

 tah U T W ط 0637

 zah Y Z X ظ 0638

 ain " E Y ع 0639

063A غ ghain G g Z 

 tatwheel (missing) _ 0x60 ـ 0640

 feh F f A ف 0641

 qaf Q q B ق 0642

 kaf K k C ك 0643

 lam L l D ل 0644

 meem M m E م 0645

 noon N n F ن 0646

 heh ? h G ہ 0647

 waw W w H و 0648

 alef maksura (missing) Y I ى 0649

064A ي yeh I y J 

064B   ً fathatan (missing) F K 

064C   ً dammatan (missing) N L 

064D   ً kasratan (missing) K M 

064E   ً fatha (missing) a N 

064F   ً damma (missing) u O 

0650   ً kasra (missing) i P 

0651   ً shadda (missing) ~ Q 

0652   ً sukun (missing) o R 

0670   ً superscript alef (missing) ` (missing) 

فهي غير مناسبة بشكل أساسي  ،A-Zالالتينية خارج النطاق  ُيرى من فحص الجداول، فإن هذه الخطط تستخدم الحروف كما يمكن أن
 .آليا   لالستخدام في الجزء المقروء

 تقارب بعض المتعادالت الصوتية. Buckwalterفيها تخصيص تعسفي للحروف الالتينية، في حين أن  ASMO 449والخطة 
 )آ(. alif madda)ى(، وال يمكنها النسخ الحرفي لزززززز  alif maksuraو)ي(  final yeh)ة(، أو بين  teh marbuta( وە) heh بين SATTSال تمّيز 

 اعتبارات أخرى  3-5-ب
. وخاصة، ينبغي أن آليا   خطة النسخ الحرفي الموصى بها ال يمكن تأجيلها بدون النظر في البي ة التي يتم فيها تشغيل وثيقة السفر المقروءة

ا يمكن في المظهر والشكل إلى االسم المستمد من مصادر أخرى. وأحد األمثلة هو سجل أسماء أقرب م آليا   يكون االسم في الجزء المقروء
الركاب الذي تستخدمه شركات الطيران ويحال إلى سلطات الهجرة في خطط المعلومات المسبقة عن الركاب. في حين أن النسخ الحرفي في 

بالضبط )ومشتقات صوتية أخرى مثل سجل أسماء  بصريا  لنسخ اللفظي في الجزء المقروء سيكاد دائما  تقريبا  ال يكون نفس ا آليا   الجزء المقروء
 ين متماثلة بشكل يمكن التعّرف عليه.أالركاب(، تحاول الخطة الموصى بها هنا جعل األسماء في الجز 

وف متعددة الجنسيات المستندة إلى كحرف "هروب" بنفس المعنى الوارد في جدول الكتابة اللفظية للحر  ’X‘لهذا الغرض ُيستخدم الحرف 
". ويتبع حرف أو NXXمقابل " "XTHواحدة فقط، وتستخدم قبل الحرف الذي تعّدله بدال  عن بعده )مثال  " ’X‘الالتينية، باستثناء أنه تستخدم 

لنسخ اللفظي والنسخ الحرفي ال توجد في خطط ا ’X‘ممكن نظرا  ألن  ’X‘لتمثيل حرف عربي واحد. وهذا االستعمال للرمز  ’X‘حرفان كل 
 القائمة للغة العربية.

في النسخ الحرفي العربي والمستند إلى الالتينية من غير المحتمل أن يسبب التباسا . ومن أجل التطبيق السليم  ’X‘]االختالف في استخدام 
 إلى بلد االصدار[.للنسخ الحرفي العكسي، يجب تحديد الكتابة األصلية، ومن األفضل أن يكون ذلك باالستناد 
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"، ألف وصلة أ هو XAAاالبتدائي: مثال  ألف مع مدة فوقه آ هو " ’X‘ثان بعد حرف  ’X‘في بعض عمليات تدوين النسخ الحرفي، ُيستخدم 
"XXAاسطة البشر.أقل قابلية للقراءة بو  آليا   ". وتستخدم هذه التقنية في المقام األول لتفادي ادخال حروف أخرى مما سيجعل الجزء المقروء 

. واالسم ’X‘من األنظمة القائمة سيوجهون بتجاهل أي حروف  آليا   القصد هو أن المشّغلين البشر الذين يرون البيانات الخام للجزء المقروء
حروف المتحركة أيضا  مفتقرة إلى ال آليا   الناتج عن ذلك ينبغي أن يشبه ذلك المستمد من مصادر أخرى. وستكون البيانات الخام للجزء المقروء

وفي مصادر أخرى مثل سجل أسماء الركاب. غير أنه إذا أصدرت تعليمات للمشّغلين  بصريا  التي تدرج عادة في النسخ اللفظي للجزء المقروء 
 ا .تمثيال  عادال  للنص الصوتي المنسوخ لفظي آليا   البشر بأن الحروف المتحركة مفقودة فينبغي إذن اعتبار بيانات الجزء المقروء

استيعاب أداة التعريف قبل "الحروف الشمسية" نظرا  ألن هذا أساسا  سمة صوتية، وبالتالي فإن الهجاء قد ال سيشمل النسخ الحرفي أيضا  
 (.بصريا  في الجزء المقروء  "AR-RAZI" قد يكون "AL-RAZI)مثال ، " بصريا  يتطابق مع النسخ اللفظي الصوتي للجزء المقروء 

)مضاعفته(. وينبغي أن تراعي  آليا   إلشارة إلى مضاعفة الحروف( ينتج عنها تكرار الحرف المشار إليه في الجزء المقروء"الشدة" )رمز ل
 خوارزميات البحث أن "الشدة" قد ال تكون موجودة دائما .

 خطة نسخ حرفي موصى بها للعربي القياسي    4-5-ب
-م خطط النسخ اللفظي )الفقرة بززززة الواردة بقوائززززة المشتركززززاة المتعادالت الصوتيززززراعباستخدام جدول بكوالتر للنسخ الحرفي كأساس، ومع م

كحرف "هروب"  ’X‘ونظرا  ألنه توجد سابقة الستخدام  فقط. A-Z(، يمكن صياغة خطة نسخ حرفي موصى بها تستخدم الحروف الالتينية 3-2
 يمثالن حرفا  عربيا  واحدا . ’X‘رف للداللة على أن الحرف أو الحرفين التاليين للح

Unicode Arabic letter Name MRZ Comments 

  hamza XE ء 0621

 alef with madda above XAA B.5.5.1 آ 0622

 alef with hamza above XAE B.5.5.2 أ 0623

 waw with hamza above U B.5.5.3 ؤ 0624

 alef with hamza below I B.5.5.4 إ 0625

 yeh with hamza above XI B.5.5.5 ئ 0626

  alef A ا 0627

  beh B ب 0628

 teh marbuta XTA/XAH B.5.5.6 ۃ 0629

062A ت teh T  

062B ث theh XTH  

062C ج jeem J  

062D ح hah XH B.5.5.7 

062E خ khah XKH  

062F د dal D  

  thal XDH ذ 0630

  reh R ر 0631

  zain Z ز 0632

  seen S س 0633

  sheen XSH ش 0634

  sad XSS ص 0635

  dad XDZ ض 0636

  tah XTT ط 0637

  zah XZZ ظ 0638

  ain E ع 0639

063A غ ghain G  

 tatwheel (note 1) B.5.5.8 ـ 0640



 المشتركة بين كل المواصفات الفنية   3الجزء 

App B-9  آليا   المقروءةوثائق السفر  

 

 

Unicode Arabic letter Name MRZ Comments 

  feh F ف 0641

  qaf Q ق 0642

  kaf K ك 0643

  lam L ل 0644

  meem M م 0645

  noon N ن 0646

 heh H B.5.5.7 ہ 0647

  waw W و 0648

 alef maksura XAY B.5.5.9 ى 0649

064A ي yeh Y  

064B   ً fathatan (note 1) B.5.5.10 

064C   ً dammatan (note 1) B.5.5.10 

064D   ً kasratan (note 1) B.5.5.10 

064E   ً fatha (note 1) B.5.5.10 

064F   ً damma (note 1) B.5.5.10 

0650   ً kasra (note 1) B.5.5.10 

0651   ً shadda (doubling) B.5.5.11 

0652   ً sukun (note 1) B.5.5.12 

0670   ً superscript alef (note 1) B.5.5.13 

 alef wasla XXA B.5.5.14 ٱ 0671

 الحرفان التاليان يستخدمات بشكل عام لألسماء األجنبية:
 

06A4 ڤ veh V  

06A5 ڥ feh with 3 dots below XF  

 .Note 1 —غير مرمز 
 تعليقات على جدول النسخ الحرفي 5-5-ب
 Alef with madda above 1-5-5-ب

يوصى  Dr Hoogland [6]و  Interpol [5]. غير أن كال  من ALA-LC Romanisation Tables [1]ألف مع مّدة أعاله )آ( غير ممثل في 
 .XAAبالنسخ الحرفي 

 Alef with hamza above 2-5-5-ب
 .XAEيوصى بالنسخ الحرفي  Interpol [5]. غير أن ALA-LC Romanisation Tables [1]ألف مع همزة أعاله )أ( غير ممثل في 

 Waw with hamza above 3-5-5-ب
أعاله ومن الشائع نسخه لفظيا  عن هنا كواو مع همزة  U. يستخدم ALA-LC Romanisation Tables [1]واو مع همزة أعاله )ؤ( غير ممثل في 

 ."Uطريق "
 Alef with hamza below 4-5-5-ب

نظرا  ألن ذلك الحرف الالتيني  I. النسخ الحرفي المستخدم هنا هو ALA-LC Romanisation Tables [1]ألف مع همزة تحته )إ( غير ممثل في 
حيث األلف مع همزة تحته من الشائع نسخه لفظيا  عن طريق  (Ibrahimهيم )غير مستخدم، وألف مع همزة تحته كثيرا  ما يبدأ أسماء مثل ابرا 

"I." 
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 Yeh with hamza above 5-5-5-ب
كياء مع همزة أعاله ويستعمل  XI. والنسخ الحرفي المستخدم هنا هو ALA-LC Romanisation Tables [1]ياء مع همزة أعاله غير ممثل في 

 ".Iمع همزة أعاله لفظيا  عن طريق " الياء لشائع نسخحيث من ا (Faizفي أسماء مثل فائز )
 Teh marbuta 6-5-5-ب

 Dr Hoogland، على نحو يتوقف على السياق. ويوصي TANأو  Hبوصفها  ALA-LC Romanisation Tables [1]التاء المربوطة ممثلة في 

بصفة عامة إال إذا وقعت التاء المربوطة في نهاية عنصر االسم، تستخدم  XTA. والنسخ الحرفي هنا للتاء المربطة له بديالن: XTAبززززز  [6]
. (Fatimah. وهذا ألن األسماء المؤنثة كثيرا  ما تستعمل التاء المربوطة لتعديل اسم مذكر، مثل فاطمة )XAHوفي هذه الحالة تستخدم 

 وينبغي لخوارزميات البحث أن تأخذ هاتين االمكانيتين بعين االعتبار.
 Hah and heh 7-5-5-ب

 .Hوهاء هو  XH(. وحاء هو اآلن ەتمت مبادلة النسخ الحرفي لحاء )ح( وهاء ) Interpol [5]بناء على نصيحة 
 Tatwheel 8-5-5-ب

 التطويل )زززززز( هو شكل بياني ولم ُينسخ حرفيا .
 Alef maksura 9-5-5-ب

، وهكذا _XY. والحروف األخرى تنسخ حرفيا  بوصفها Dr Hoogland [6]بناء على توصية  XAYألف مكسورة )ى( ُتنسخ حرفيا  اآلن بوصفها 
 السابقة غير متوافقة. XYفإن 

5-5-10 Short vowels fatha, damma, kasra, fathatan, dammatan and kasratan 
 الحروف المتحركة القصيرة االختيارية )الحركات( ال تستخدم عموما  في األسماء وال ُتنسخ حرفيا .

5-5-11 Shadda 
( على مضاعفة الحرف الساكن تحتها، ومن ثم تنسخ هذه حرفيا  بمضاعفة الحرف المالئم. وينبغي أن تالحظ خوارزميات البحث ّ  تدل الشدة )

 أن الشدة اختيارية وأحيانا  ستكون مضاعفة الحرف موجودة وأحيانا  لن تكون موجودة.
 .(Allahالحظ الحالة الخاصة لكتابة هللا )

 Sukun 12-5-5-ب
 ( على عدم وجود حرف متحرك، وهو اختياري، وال ينسخ حرفيا .ّ  يدل السكون )

 Superscript alef 13-5-5-ب
 الخنجر"( ال ينسخ حرفيا . -األلف  -( )"الحرف المتحرك  ٰ   األلف المكتوب فوق الخط )

 Alef wasla 14-5-5-ب
السابقة  XA، وهكذا فإن _XA. وتنسخ حروف أخرى حرفيا  Interpol [5]توصية بناء على  XXAاأللف وصلة )أ( تنسخ حرفيا  اآلن بوصفها 

 .XXAيوصي أيضا  بززززززز  Dr Hoogland [6]غير متوافقة. و
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 خطة النسخ الحرفي الموصى بها للغات أخرى  6-5-ب
 الفارسية هي التي يتحدث بها في إيران )فارسي( وأفغانستان )داري( وطاجيكستان وأوزبكستان.

 لباشتو هي التي يتحدث بها في أفغانستان وباكستان الغربية.وا
 واألوردو هي التي يتحدث بها في باكستان والهند.

 
Unicode Arabic letter Language Name MRZ 

 Urdu tteh XXT ٹ 0679

067E پ Persian, Urdu peh P 

067C ټ Pashto teh with ring XRT 

 Pashto hah with hamza above XKE ځ 0681

 Pashto hah with 3 dots above XXH څ 0685

 Persian, Urdu tcheh XC چ 0686

 Urdu ddal XXD ڈ 0688

 Pashto dal with ring XDR ډ 0689

 Urdu rreh XXR ڑ 0691

 Pashto reh with ring XRR ړ 0693

 Pashto reh with dot below and dot above XRX ږ 0696

 Persian, Urdu jeh XJ ژ 0698

069A ښ Pashto seen with dot below and dot above XXS 

06A9 ک Persian, Urdu keheh XKK 

06AB ګ Pashto kaf with ring XXK 

06AD ڭ  ng XNG 

06AF گ Persian, Urdu gaf XGG 

06BA ں Urdu noon ghunna XNN 

06BC ڼ Pashto noon with ring XXN 

06BE ھ Urdu heh doachashmee XDO 

06C0 ۂ Urdu heh with yeh above XYH 

06C1 ہ Urdu heh goal XXG 

06C2 ۂ Urdu heh goal with hamza above XGE 

06C3 ۃ Urdu teh marbuta goal XTG 

06CC ى Persian, Urdu farsi yeh 4XYA 

06CD ۍ Pashto yeh with tail XXY 

06D0 ې Pashto yeh 5Y 

06D2 ے Urdu yeh barree XYB 

06D3 ۓ Urdu yeh barree with hamza above XBE 
  

                                                                 
4 The letter “farsi yeh” (ى) is functionally identical to the standard “yeh” (ي) but in the isolated and final forms is graphically identical to 

the standard “alef maksura” (ى), so could be transliterated as ‘Y’ or “XAY”.  Database matching algorithms should take this into account. 
5 The character “Pashto yeh” (ې) is functionally identical to the standard “yeh” (ي). 
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 مثال للنسخ الحرفي للغة العربية القياسية 7-5-ب
 المثال أعاله،

 ابو بكر محمد بن زكريا الرازي

 

 مزايا هذا النسخ الحرفي هي:
 

 ABW <= (و) Waw - (ب) Beh - (ا) Alef    ابو

 BKR <= (ر) Reh - (ك) Kaf – (ب) Beh     بكر

 MXHMD <= (د) Dal – (م) Meem – (ح) Hah – (م) Meem     محمد

 BN <=  (ن) Noon – (ب) Beh    بن 

 ZKRYA <=  (ا) Alef – (ي) Yeh – (ر) Reh – (ك) Kaf – (ز) Zain    زكريا

 ALRAZY <=   (ي) Yeh - (ز) Zain – (ا) Alef – (ر) Reh – (ل) Lam – (ا) Alef     الرازي

 
i.e. ABW<BKR<MXHMD<BN<ZKRYA<ALRAZY 

االسم بالكتابة العربية ينسخ حرفيا  دائما  إلى نفس التمثيل الالتيني. وهذا يعني أن من المرجح أكثر أن تنتج عن ذلك أوجه  -1
 تماثل بين قواعد البيانات.

 يمكن استرداد االسم بالكتابة العربية. –العملية قابلة للعكس  -2
 داد االسم بالكتابة العربية.الستر 

ABW A=Alef (ا) - B=Beh (ب) - W=Waw (و) => ابو 
BKR B=Beh (ب) – K=Kaf (ك) - R=Reh (ر) =>  بكر 
MXHMD M=Meem (م) – XH=Hah (ح) – M=Meem (م) – D=Dal (د) => محمد  

BN B=Beh (ب) – N=Noon (ن) =>  بن 
ZKRYA Z=Zain (ز) – K=Kaf (ك) – R=Reh (ر) – Y=Yeh (ي) – A=Alef (ا) => زكريا   

ALRAZY A=Alef (ا) – L=Lam (ل) – R=Reh (ر) – A=Alef (ا) – Z=Zain (ز) - Y=Yeh (ي) =>  الرازي   
األساس المنطقي لحذف الحركات وعالمات التشكيل هو أنها اختيارية وال تستخدم في معظم األحيان. لذلك ينبغي معاملتها بنفس طريقة 

 ( التي تستخدم ألغراض النطق. é, è, çة عالمات التشكيل على الحروف الوطنية األوروبية )مثال  معامل
 كما أن االدراج االختياري للحركات سيكون ضارا  بأوجه التماثل الدقيق بين قواعد البيانات.

 يخطة النسخ الحرفي الموصى بها للعربية المغربية والتونسية ولعربية المغرب العرب 8-5-ب
 العربية المغربية والتونسية وعربية المغرب العربي تضيف أربعة أحرف إلى الكتابة العربية التياسية:

Unicode Arabic letter Name MRZ 

069C ڜ seen with 3 dots below and 3 dots above 

(Moroccan) 

(note 1) 

06A2 ڢ feh with dot moved below (Maghrib) (note 1) 

06A7 ڧ qaf with dot above (Maghrib) (note 1) 

06A8 ڨ qaf with 3 dots above (Tunisian) (note 1) 

 .(Dr Hoogland [6] هذه األحرف بائدة وال تنسخ حرفيا  )بناء على توصية — 1مالحظة 
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 أمثلة أخرى  9-5-ب
 ھاري الشماع    :بالعربية

 Hari Al-Schamma    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>HARY<ALXSHMAE    :آليا   لمقروءالجزء ا

 

 سمير بادمكدوذيل    :بالعربية

 Samir Badmakduthal    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>SMYR<BADMKDWXDHYL    :آليا   الجزء المقروء

 

 جمال عبد الناصر   :بالعربية

 Gamal Abdel Nasser    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JMAL<EBD<ALNAXSSR   :آليا   الجزء المقروء

 

 العباس عبد هللا بن محمد السفاح    :بالعربية

 al-'Abbās 'Abdu'llāh ibn Muhammad as-Saffāh    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>ALEBAS<EBD<ALLXH<BN<MXHMD<ALSFAXH    :آليا   الجزء المقروء
 

 عبدهللا محمد بن عمر بن الحسين ڧخر الدين الرازي   :العربيةب

  Abdullah Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn Fakhr al-Din al-Razi    :بصريا  الجزء المقروء 

    EBD<ALLXH<MXHMD<BN<EMR<BN<ALXHSYN<FXKHR :6آليا   الجزء المقروء
 

 عبدالعزيز بن متعب    :بالعربية

 Abdul Aziz bin Mithab    :بصريا   الجزء المقروء

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>EBD<ALEZYZ<BN<MTEB    :آليا   الجزء المقروء
 

 عز  الدينإسماعيل     :بالعربية

 Isma’il Izz-ud-din    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ISMAEYL<EZZ<ALDYN    :آليا   الجزء المقروء

 

 نعيمةة جميل    :بالعربية

 Jamillah Na'ima    :بصريا  الجزء المقروء 

 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>JMYLXAH<NEYMXAH    :آليا   الجزء المقروء

 آليا   ترتيب األسماء في الجزء المقروء 10-5-ب

ول هذا المرفق تحديد المعّرفات كيفية طباعة المعّرفات األولية والثانوية. وال يحا Doc 9303-3من الوثيقة  7-4واألجزاء  6-4تحدد الفقرة 
 األولية والثانوية في األسماء العربية. وُيترك لسلطة اإلصدار التيام بتحديدها. ولكن كمثال:

the name in Arabic script:   ابو بكر محمد بن زكريا الرازي 
 

1) if the component BN<ZKRYA<ALRAZY is considered the primary identifier, then the MRZ is:  
 

                                                                 
 . 9303Doc-3من الوثيقة  7إلى  4مبتور كما هو محدد في عامل الشكل النوعي في األجزاء من  6
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BN<ZKRYA<ALRAZY<<ABW<BKR<MXHMD<<<<<<<<< 
 

2) if the component ALRAZY is considered the primary identifier, then the MRZ is: 
 

ALRAZY<<ABW<BKR<MXHMD<BN<ZKRYA<<<<<<<<< 

 آليا   النسخ الحرفي العكسي للجزء المقروء   6-ب

 آليا   لجزء المقروءجدول للنسخ الحرفي العكسي ل 1-6-ب
هو حرف  ’X‘لمواضعها داخل الكتابة العربية األصلية. الحظ أن  آليا   باستخدام الجدول أدناه، يمكن إعادة الحروف الالتينية في الجزء المقروء

 "هروب" ويجب استخدام الحرف أو الحرفين الالتينيين التاليين للحصول على الحرف العربي المناظر.
MRZ Name of Arabic letter Arabic letter Unicode 

A alef 0627 ا 

B beh 0628 ب 

D dal 062 دF 

E ain 0639 ع 

F feh 0641 ف 

G ghain 063 غA 

H heh 0647 ہ 

I alef with hamza below 0625 إ 

J jeem 062 جC 

K kaf 0643 ك 

L lam 0644 ل 

M meem 0645 م 

N noon 0646 ن 

P peh (Persian, Urdu) 067 پE 

Q qaf 0642 ق 

R reh 0631 ر 

S seen 0633 س 

T teh 062 تA 

U waw with hamza above 0624 ؤ 

V veh 06 ڤA4 

W waw 0648 و 

Y yeh or yeh (Pashto) 064 ې / يA/06D0 

Z zain 0632 ز 

XAA alef with madda above 0622 آ 

XAE alef with hamza above 0623 أ 

XAH teh marbuta (see also XTA) 0629 ۃ 

XAY alef maksura 0649 ى 

XBE yeh barree with hamza above 06 ۓD3 

XC tcheh (Persian, Urdu) 0686 چ 

XDH thal 0630 ذ 

XDO heh doachashmee 06 ھBE 

XDR dal with ring (Pashto) 0689 ډ 

XDZ dad 0636 ض 

XE hamza 0621 ء 

XF feh with 3 dots below 06 ڥA5 

XGG gaf (Persian, Urdu) 06 گAF 
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MRZ Name of Arabic letter Arabic letter Unicode 

XGE heh goal with hamza above (Urdu) 06 ۂC2 

XH hah 062 حD 

XI yeh with hamza above 0626 ئ 

XJ jeh (Urdu) 0698 ژ 

XKE hah with hamza above (Pashto) 0681 ځ 

XKH Khah062 خ نE 

XKK keheh (Persian, Urdu) 06 کA9 

XNN noon ghunna (Urdu) 06 ںBA 

XNG ng 06 ڭAD 

XRR reh with ring (Pashto) 0693 ړ 

XRT teh with ring 067 ټC 

XRX reh with dot below and dot above (Pashto) 0696 ږ 

XSH sheen 0634 ش 

XSS sad 0635 ص 

XTA teh marbuta (see also xah) 0629 ۃ 

XTG teh marbuta goal (Urdu) 06 ۃC3 

XTH theh 062 ثB 

XTT tah 0637 ط 

XXA alef wasla 0671 ٱ 

XXD ddal (Urdu) 0688 ڈ 

XXG heh goal (Urdu) 06 ہC1 

XXH hah with 3 dots above (Pashto) 0685 څ 

XXK kaf with ring (Pashto) 06 ګAB 

XXN noon with ring (Pashto) 06 ڼBC 

XXR rreh (Urdu) 0691 ڑ 

XXS seen with dot below and dot above (Pashto) 069 ښA 

XXT tteh (Urdu) 0679 ٹ 

XXY yeh with tail (Pashto) 06 ۍCD 

XYA farsi yeh (Persian, Urdu) 06 ىCC 

XYB yeh barree (Urdu) 06 ےD2 

XYH heh with yeh above (Urdu) 06 ۂC0 

XZZ zah 0638 ظ 

 امج الحاسوببر     7-ب

 آليا   من العربية إلى الجزء المقروء 1-7-ب
 .آليا   ُيعرض كمثال لتحويل الحروف العربية )في رقم التسلسل( إلى شكل الجزء المقروء Pythonهذا البرنامج المكتوب في 

 .”MRZ output.txt“توبة على ملف المناظرة مك آليا   الجزء المقروء وبيانات ”Arabic source.txt“الحروف العربية يحتوي عليها الملف 
 
***************************************************************************** 
 
#    # -*- coding: iso-8859-15 -*- 
 
import unicodedata 
import encodings.utf_8_sig 
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import codecs 
 
# TRANSLITERATE 
def Arabic_to_MRZ(unicode_string): 

 
    transform = {0x20: '<', 0x21: 'XE', 0x22: 'XAA', 0x23: 'XAE', 0x24: 'U', 
                 0x25: 'I', 0x26: 'XI', 0x27: 'A', 0x28: 'B', 0x29: 'XAH', 
                 0x2A: 'T', 0x2B: 'XTH', 0x2C: 'J', 0x2D: 'XH', 0x2E: 'XKH', 
                 0x2F: 'D', 0x30: 'XDH', 0x31: 'R', 0x32: 'Z', 0x33: 'S', 0x34: 'XSH', 
                 0x35: 'XSS', 0x36: 'XDZ', 0x37: 'XTT', 0x38: 'XZZ', 0x39: 'E', 
                 0x3A: 'G', 0x41: 'F', 0x42: 'Q', 0x43: 'K', 0x44: 'L', 
                 0x45: 'M', 0x46: 'N', 0x47: 'H', 0x48: 'W', 0x49: 'XAY', 
                 0x4A: 'Y', 0x71: 'XXA', 0x79: 'XXT', 0x7E: 'P', 0x7C: 'XRT', 
                 0x81: 'XKE', 0x85: 'XXH', 0x86: 'XC', 0x88: 'XXD', 0x89: 'XDR', 
                 0x91: 'XXR', 0x93: 'XRR', 0x96: 'XRX', 0x98: 'XJ', 0x9A: 'XXS', 
                 0xA4: 'XV', 0xA5: 'XF', 0xA9: 'XKK', 0xAB: 'XXK', 0xAD: 'XNG', 
                 0xAF: 'XGG', 0xBA: 'XNN', 0xBC: 'XXN', 0xBE: 'XDO', 0xC0: 'XYH', 
                 0xC1: 'XXG', 0xC2: 'XGE', 0xC3: 'XTG', 
                 0xCC: 'XYA', 0xCD: 'XXY', 0xD0: 'Y', 0xD2: 'XYB', 0xD3: 'XBE'} 
    name_in = unicode_string 
    name_out = "" 
    for c in name_in: 
# check for shadda (double) 
        if ord(c) == 0x51: 
            name_out = name_out + char 
        else:             
            if ord(c) in transform: 
                char = transform[ord(c)] 
                name_out = name_out + char 
    print name_out 
    return name_out 
 
# 
#   MAIN - Arabic to MRZ 
# 
 
# open input and output files 
 
fin = encodings.utf_8_sig.codecs.open('Arabic source.txt', 'r') #b', 'utf-8-sig', 'ignore', 1) 
fout = open('MRZ output.txt', 'w') 
 
# loop through the input file 
 
try: 
    for arabic_name in fin: 
        MRZ_name = Arabic_to_MRZ(arabic_name) 
        fout.write(MRZ_name) 
        fout.write('\n') 
finally: 
    fin.close() 
fout.flush() 
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fout.close()  
 
***************************************************************************** 
 

 إلى العربية آليا   من الجزء المقروء    2-7-ب
 

 ف عربية )في رقم التسلسل(.إلى حرو  آليا   ُيعرض كمثال لتحويل حروف الجزء المقروء Pythonهذا البرنامج المكتوب في 
 

 .”Arabic output.txt“والبيانات العربية المناظرة مكتوبة على ملف  ”MRZ source.txt“يحتوي عليها الملف  آليا   حروف الجزء المقروء
 
***************************************************************************** 
 
#    # -*- coding: iso-8859-15 -*- 
 
import unicodedata 
import encodings.utf_8_sig 
import codecs 
 
# TRANSLITERATE 
def MRZ_to_Arabic(ascii_string): 
    transform = { '<': 0x20, 'XE': 0x21, 'XAA':0x22, 'XAE': 0x23, 'U': 0x24, 
                 'I': 0x25, 'XI': 0x26, 'A': 0x27, 'B': 0x28, 'XAH': 0x29, 
                 'T': 0x2A, 'XTH': 0x2B, 'J': 0x2C, 'XH': 0x2D, 'XKH': 0x2E, 
                 'D': 0x2F, 'XDH': 0x30, 'R': 0x31, 'Z': 0x32, 'S': 0x33, 'XSH': 0x34, 
                 'XSS': 0x35, 'XDZ': 0x36, 'XTT': 0x37, 'XZZ': 0x38, 'E': 0x39, 
                 'G': 0x3A, 'F': 0x41, 'Q': 0x42, 'K': 0x43, 'L': 0x44, 'M': 0x45, 
                 'N': 0x46, 'H': 0x47, 'W': 0x48, 'XAY': 0x49, 'Y': 0x4A, 'XXA': 0x71, 
                 'XXT': 0x79, 'P': 0x7E, 'XRT': 0x7C, 'XKE': 0x81, 'XXH': 0x85, 
                 'XC': 0x86, 'XXD': 0x88, 'XDR': 0x89, 'XXR': 0x91, 'XRR': 0x93, 
                 'XRX': 0x96, 'XJ': 0x98, 'XXS': 0x9A, 'XV': 0xA4, 'XF': 0xA5, 
                 'XKK': 0xA9, 'XXK': 0xAB, 'XNG': 0xAD, 'XGG': 0xAF, 
                 'XNN': 0xBA, 'XXN': 0xBC, 'XDO': 0xBE, 'XYH': 0xC0, 
                 'XXG': 0xC1, 'XGE': 0xC2, ‘XTA’: 0x29, 'XTG': 0xC3, 'XYA': 0xCC, 
                 'XXY': 0xCD, 'I': 0xD0, 'XYB': 0xD2, 'XBE': 0xD3} 
    name_in = ascii_string 
    name_out = "" 
    # if this character is not X, does it appear by itself in the table? 
    search_string = '' 
    last_string = '' 
    iloop = 0 
    while iloop < len(name_in): 
        search_string = search_string + name_in[iloop] 
        if search_string in transform: 
            if search_string <> last_string: 
                name_out = name_out + chr((transform[search_string])) 
            #insert shadda if double found 
            else:   
                name_out = name_out + chr(0x51) 
            if search_string <> '<': 
                name_out = name_out + chr(0x06) 
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            else: 
                name_out = name_out + chr(0x00)  
            #remember last string 
            if search_string <> '<': 
                last_string = search_string 
            else: 
                last_string = '' 
            #clear the search string once found 
            search_string = '' 
        iloop = iloop + 1 
    print name_out 
    return name_out 
 
# 
#   MAIN - MRZ to Arabic 
# 
 
# open input and output files 
 
fin = open('MRZ source.txt', 'r') 
fout = open('Arabic output.txt', 'wb') #b', 'utf-8-sig', 'strict', 1) 
fout.write(encodings.utf_8_sig.codecs.BOM) 
 
 
# loop through the input file 
 
try: 
    for MRZ_name in fin: 
        Arabic_name = MRZ_to_Arabic(MRZ_name) 
        Arabic_name = Arabic_name + chr(0x0D) + chr(0x00) + chr(0x0A) + chr(0x00) 
        fout.write(Arabic_name) 
finally: 
    fin.close() 
fout.flush() 
fout.close() 
 
***************************************************************************** 

 

 المراجع )اعالمية(   8-ب
[1]  ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts. Randal K. Berry (ed.). 
Library of Congress, 1997. 
 
[2] The Encyclopedia of Islam. New Edition. Leiden, 1960. 
 
[3] ISO 233:1984. Documentation - Transliteration of Arabic characters into Latin characters. International 
Organization for Standardization, 1984-12-15. 
 
[4] United Nations Romanization Systems for Geographical Names. Report on Their Current Status. 
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Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 2.1. June 2002. 
 
[5] IPSG comments to the document: Transliteration of Arabic Fonts in Machine Readable Travel 
Documents - Technical Report - Version 2.3 dated 15 Feb 2008.  Interpol, Lyon, 17 March 2008. 
 
[6] Private correspondence, Dr. Jan Hoogland, Department of Arabic, University of Nijmegen, the 
Netherlands, 23 March 2008. 
 
[7] Comments on the Translation of Arabic Fonts in Machine Readable Travel Documents TECHNICAL 
REPORT AMA 13052008, Mr. Abdalla M. Askar, Emirates Identity Authority. 

 

 
 
 

 —انتهــــــــى  —
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