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 المواصفات الفنية والسمات األمنية الدنيا 1الملحق 

   السمات األمنية المادية الدنيا .1.1

 اإللزامية السمات العناصر

التحكم في االستجابة لألشعة فوق  -    ورقية ركازات (1

 البنفسجية

 دمغة مائية من مستويين  -

 مواد كيميائية حساسة -

االمتصاص والسمات  سمات قابلية -

 المالئمالسطحية على النحو 

 حساسة كيميائية ة وموادتفاعلي احبار -

 في الورق

 طباعة الخلفية والنص (2

 

رسم تصميم خلفية على شكل ضفيرة  -

 من لونين

 طباعة بألوان الطيف -

 نص مطبوع بحرف متناهي الصغر -

صفحة البيانات الشخصية بتصميم  -

 مختلف

تقنيات طباعة األوفست/ تقنيات  -

 ةللبيانات الثابت الطباعة بلون واحد

الحبر الذي يستشع باألشعة فوق  - األحبار (3

 البنفسجية

 الحبر المتفاعل -

  حبر ذو خصائص ضوئية متغيرة -

 بصريا

واز السفر على جميع ظهور رقم ج -  الترقيم (4

 صفحات التأشيرة

 مطبوع أو مثقبجواز السفر  رقم  -

 بالليزر

 

 دمج البيانات الشخصية – الوقاية من إبدال الصور وتغيير البيانات (5

ة خلفية أمنية تتداخل مع منطقة ضفير -

 الصورة

 

تداخل جهاز أمني مع الصورة دون إعاقة  -

 رؤيتها

 تصفيح شفاف يختم حراريا أو ما يمثاله -

صور األشعة فوق )صورة  إضافية  -

 البنفسجية المطمورة(

صورة ضوئية واحدة ثالثية األبعاد تتغير  –
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يا الخياطة التي تجمع تكنولوج - الوقاية من إبدال صفحة كاملة (6

الصفحات في دفتر يجب أن تكون 

 آمنة.

 خيط تجليد فلوري فوق بنفسجي -

 تصميم فريد لبيانات الصفحة -

دمج أرقام الصفحات في التصميم  -

 األمني لصفحات التأشيرة.

 خيط تجليد متعدد األلوان -

 الوقاية من السرقة وإساءة االستخدام .2.1

 أمن مادي جيد  -

 خط تدقيق كامل -

 الترقيم المتسلسل لجميع الوثائق الغفل حيثما أمكن. -

 أرقام تتبع ومراقبة، حيثما يمكن ذلك، لمكونات الوثائق الرئيسية. -

 النقل اآلمن لحركة الوثائق الغفل. -

 .)االنتربول( تبادل المعلومات على الصعيد الدولي بشأن وثائق السفر المفقودة والمسروقة -

 إلنتاج من التدليس الداخلي.وضع ضوابط مناسبة لحماية نظم ا -

 التدقيق األمني للموظفين. -

 التغطية/ التسجيل لجميع مناطق اإلنتاج بدوائر تلفزيونية مغلقة -

 حيثما أمكن التخزين المركزي وإدراج البيانات الشخصية -

 

 المواصفات األمنية اإللكترونية. 3.1

إما الغالف الخلفي لجواز السفر أو صحفة  - الرقاقةموقع  (1

  )بوليكاربونات(انات البيومترية البي

 كيلوبايت 23 - رقاقةالحجم األدنى لل (2

الحجم  –الوجه( اإللكترونية الرقمية  صورة - القياسات البيومترية (3

 األدنى حسب معايير اإليكاو

المخزنة  بصمات أصابع اليد )عدد األرقام -

 الوطنية( رهنا بالقوانين واألنظمة

 التوقيع  -

 ضوابط التحقق الكامنة - رونيةاآلليات األمنية اإللكت (4

 ضوابط التحقق الفعالة -

وآلية مراقبة  BAC مراقبة الوصولآلية  -

 PACEالوصول 

 مراقبة الوصول الموّسع  -

 دليل المفاتيح العامة. 4.1

 

  واالنضمام إليه.  ةتوصية جميع الدول األعضاء بتنفيذ دليل المفاتيح العام



REV.2 
 

 ملحوطة
 .إضافة سمات أخرى تراها ضرورية بحقاألعضاء  وتتمتع الدول  نيا المعتمدة.يوجد أعاله السمات األمنية الد


