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معیارىای امنیتی مرتبط بو فعالیت ىای
مٌاد مخذرتنظیم شذه،رًان گردان ىای مجازًپریکرسرىا
هؼیبسُبی اهٌیتی کَ طی 77هبدٍ طجك حکن فمشٍ ششن هبدٍ ُفتن لبًْى هجبسصٍ ػلیَ
هْاد هخذساصطشف کویتَ تٌظین هْادهخذستؼیي  ،تشتیت ّّضغ گشدیذٍ است:
 -7هحالت کَ دسآى فؼبلیت ُبی هجبصهشثْط ثَ هْاد تحت کٌتشّل طْست
هیگیشدثبیذطی دسخْاستی ثَ تفکییک هْلؼیت آًِب دسّالیبت،شِشُبًْ،احی
ّسبیشهشخظبت سبحْیً،شبى دادٍ هیشْد.
 -2استفبدٍ اصهحالت هشکْک کَ دسآًجب فؼبلیت ُبی غیشهجبصّلبچبق
هْادهخذسّجْدداسدًّضدپْلیس هحل هشتجَ هی ثبشذ،جْاصًذاسد.
 -3کشّکی سبختوبى ّیبتؼویشکَ هْسداستفبدٍ ُوچْفؼبلیت ُب لشاسهیگیشدثبیذ
ثٌبثشدسخْاست هتمبضی تْسظ شبسّالی ّهؤظفیي پْلیس هجبسصٍ ػلیَ هْاد
هخذسدس طْست ػذم هْجْدیت آًِبرسیؼَ هشاجغ ریظالح هحلی تشتیت شذٍ
ثؼذاصاهضبء ّ هِشثَ کویتَ تٌظین هْاد هخذسفشستبدٍ شْد.
 -4هحالت ّسبختوبى ُبی کَ ثَ فؼبلیت ُبی هشتجظ ثَ هْاد تحت کٌتشّل
اختظبص داسًذثبیذاص طشیك اسگبًِبی اهٌیتی،طحت ػبهَ ّکویتَ تٌظین
هْادهخذسثَ آسبًی تفتیش ًّظبست شذٍ ثتْاًٌذ.
 -5حیي تفتیش ُوچْسبختوبًِباصطشیك اسگبًِبی کشفی،پْلیس ّیبهْظفیي طحت
ػبهَ ثبیذکویتَ تٌظین هْادهخذسلجل ّیبثؼذاصػولیبت (ًظشثَ هْاسدهشخض)دس
جشیبى لشاسدادٍ شْد.
 -6سبختوبى ُبّهحالت هْسداستفبدٍ فؼبلیت ُبی هْادهخذسثبیذثباهکبًبت ایوٌی
ّآالت ضذحشیك هجِضثبشٌذ.
ُ -7شگبٍ ًْع خبص فؼبلیت ُبهشثْط ثَ هْادهخذسهذًظشثْدٍ ّتؼویشجذیذثشای آى
سبختَ شْد ثبیذ ًظشکبسشٌبسبى طحی ّاًجٌیشی گشفتَ شْد.
 -8لجل اصآغبصفؼبلیت ُبی هشثْط ثَ هْادهخذسثبیذ هشاجغ اهٌیتی ّپْلیس اصاهي
ثْدى هحالت ّسبختوبى ُبی هْسدًظشغشع اًجبم فؼبلیت ُبی پیش ثیٌی شذٍ
دسلبًْى هجبسصٍ ػلیَ هْادهخذس،تظذیك ّتبئیذًوبیٌذ.
 -9دسسبختوبى ُبّیب هحالت کَ فؼبلیت ُبی هشثْط ثَ هْادهخذساختظبص داسد،
ًجبیذُیچ ًْع فؼبلیت ُبی دیگشطْست گشفتَ ّهْادغیشضشّسی دسآًجب جبثجب
شْد.
ّ -71احذُبی اداسی ّتخٌیکی سبختوبى ُبیکَ دسآى فؼبلیت ُبی هشثْط ثَ هْاد
تحت کٌتشّل (ادّیَ هخذس ،سّاى گشداى ُبی هجبص ّپشیکشسشُب)طْست
هیگیشدثبیذثَ ػٌبّیي هشخض لبثل شٌبسبیی ثبشذ.
ٌُ -77گبم اًتخبة ُوچْهحالت ّیبسبختوبى ُبثبیذتبئیذی اداسٍ هلی حفبظت
اصهحیظ صیست گشفتَ شْد.

 -72ثبیذاصػذم دستشسی اشخبص غیشهسئْل ثَ سبختوبى ّهحشهیت جشیبى
فؼبلیت ُبی هْاد تحت کٌتشّل اصطشف طبحت اهتیبصاطویٌبى دادٍ شْد.
 -73دسطْستیکَ هؼیبسُبی پیش ثیٌی شذٍ ُزا سػبیت ًشْد کویتَ هی تْاًذ،
اهتیبص فؼبلیت داسًذٍ جْاصساتؼلیك ّدسطْست تکشاسسلت ًوبیذ.
ُ -74شًْع تغیشّیب احذاث تؼویشیبّاحذ جذیذ دسسبختوبى هشثْط ثَ فؼبلیت ُبی
هْاد تحت کٌتشّل ثبیذ ثَ اطالع هشاجغ ریشثظ پیش ثیٌی شذٍ فْق سسبًیذٍ شذٍ
ّهْافمَ آًبى گشفتَ شْد.
 -75دسطْست ثشّصحْادث غیشهتشلجَ کَ فؼبلیت ُبی هشثْط ثَ هْاد هخذسّیب
سبختوبى هشثْط ساهتأثشیبهتضشسسبصدثبیذثَ اسشع ّلت کویتَ تٌظین هْادهخذسّ
هسؤلیي اهٌیتی ّطحی سادسجشیبى لشاسدٌُذ.
 -76شِشت هکول کبسهٌذاى اداسی ّهسلکی کَ دسفؼبلیت ُبی هشثْط ثَ هْاد
هخذسدسسبختوبى ُب ّیبتؼویشُبی هْسدًظشکبسهیٌوبیٌذثبیذثَ کویتَ تٌظین هْادهخذس
دادٍ شْد.
 -77کویتَ هیتْاًذػٌذالضّم هؼیبسُبی اهٌیتی ثیشتشی ساّضغ ًوبیذ.
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