
 مبادئ إس إس آي

إطار في المبادئ هذه لدمج منظمة بأي نرحب الرقمیة. للهویة بیئي نظام أي قبل من لالستخدام مخصصة آي إس الس التأسیسیة المبادئ                        هذه
واللوائح بالقوانین فقط مقیدة آي إس إس مبادئ تكون أن یجب مجملها. في تضمینها یتم أن بشرط بها الخاص الرقمیة الهویة نظام                        حوكمة

 الرسمیة التي تنطبق في والیة قضائیة ذات صلة.

 التمثیل1-
عدد بأي تمثیله لیتم - رقمي أو مادي أو طبیعي أو قانوني أو بشري - كیان ألي الوسائل اإلیكولوجي آي إس إس نظام یوفر أن                           یجب

 من الهویات الرقمیة.

 التوافقیة2-
معاییر باستخدام منه والتحقق وحمایته وتأمینه وتبادله تمثیله لیتم للكیان الرقمیة الهویة بیانات البیئي آي إس إس نظام یمّكن أن                      یجب

 مفتوحة وعامة وخالیة من حقوق الملكیة.

 الالمركزیة3-
 ال یتطلب نظام إس إس آي اإلیكولوجي االعتماد على نظام مركزي لتمثیل بیانات الهویة الرقمیة للكیان أو التحكم فیها أو التحقق منها.

 الرقابة والوكالة4-
الهویة") حقوق ("أصحاب بهویتهم یتعلق فیما قانونیة أو بشریة أو طبیعیة حقوق لدیها التي الكیانات تمكین آي إس إس نظام على                       یجب

في بما اختیارهم، من وأوصیاء وكالء تفویض و/أو توظیف خالل من التحكم هذا وممارسة الرقمیة هویتهم بیانات استخدام في                     للتحكم
 ذلك األفراد والمؤسسات واألجهزة والبرامج.

 المشاركة5-
 ال یتطلب نظام إس إس آي البیئي مشاركة صاحب حقوق الهویة.

 العدالة والشمولیة6-
 یجب أال یستبعد نظام إس إس آي أو یمیز ضد أصحاب حقوق الهویة ضمن نطاق إدارته.

 سهولة االستخدام وإمكانیة الوصول واالتساقیة7-
حقوق ألصحاب األخرى آي إس إس ومكونات الوكالء إلى والوصول االستخدام قابلیة من البیئي آي إس إس نظام یزید أن                      یجب

 الهویة، بما في ذلك اتساق تجربة المستخدم.

 قابلیة التنقل8-
إلى بهم الخاصة الرقمیة الهویة بیانات من نسخة أي نقل على الهویة حقوق أصحاب قدرة اإلیكولوجي آي إس إس نظام یقید أال                        یجب

 الوكالء أو األنظمة التي یختارونها.

 األمن واألمان9-
في للتحكم والحركة، السكون حالة في الرقمیة هویتهم بیانات لتأمین الهویة حقوق أصحاب تمكین البیئي آي إس إس نظام على                      یجب

 المعرفات الخاصة بهم ومفاتیح التشفیر، واستخدام التشفیر من طرف إلى طرف لجمیع التفاعالت.

 التحقق والمصداقیة10-
الرقمیة الهویة بیانات صحة على منه التحقق یمكن دلیل تقدیم من الهویة حقوق أصحاب تمكین البیئي آي إس إس نظام على                       یجب

 الخاصة بهم.
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 الخصوصیة والحد األدنى من اإلفشاء بالسریة11-
الحد ومشاركة بهم الخاصة الرقمیة الهویة بیانات خصوصیة لحمایة الهویة حقوق أصحاب تمكین البیئي آي إس إس نظام على                     یجب

 األدنى من بیانات الهویة الرقمیة المطلوبة ألي تفاعل معین.

 الشفافیة12-
المعلومات من والتحقق بسهولة الوصول من اآلخرین المصلحة أصحاب وجمیع الهویة حقوق أصحاب تمكین آي إس إس نظام على                     یجب

 الالزمة لفهم الحوافز والقواعد والسیاسات والخوارزمیات التي یعمل بموجبها الوكالء والمكونات األخرى للنظم اإلیكولوجیة لمبنى الضمان.

 

 تم تطویر هذه الوثیقة من قبل أعضاء مجتمع إس إس آي العالمي كما دعت إلیه مؤسسة سوفرین كمسؤول عن هذه المبادئ.

 هذا العمل مرخص تحت  المسمى اإلبداعي َنسب الُمصنَّف - المشاركة بالمثل 4-0 الرخصة الدولیة.

 

___________________________________________________________________________ 
 

:The Principles of SSI are endorsed and supported by 
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