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 کلیات و تعاریف

 عنوان کوتاه -1701بخش 

 «قانون حفاظت از کودکان در اینترنت»توان عبارت ه این قانون میبرای اشاره ب

 را به کار برد.

 سلب مسئولیت -1702بخش 

 محتوا در خصوص)الف( سلب مسئولیت 

از مواردِ این قانون یا اصالحاتِ آن نباید طوری تفسیر شود که نهادهای  کیچیه

ه ب نتوانند دسترسیها آموزشی محلی، مدارس ابتدایی یا متوسطه یا کتابخانه

های تحت رایانهمحتوای اینترنتیِ خارج از منظورِ این قانون یا اصالحات آن را در 

 مالکیت یا تحت اجرای خود مسدود کنند.

 )ب( سلب مسئولیت در رابطه با حریم خصوصی

از موارِد این قانون یا اصالحات آن نباید طوری تفسیر شود که الزم  یکهیچ

 یا صغیر در اینترنت ردیابی شوند. سالبزرگو  شناساییبلقاباشد کاربرانِ 

 حفاظتی هایفناوری بررسی -1703بخش 

 )الف( کلیات

ی ملی اطالعات و ارتباطاتِ ماه پس از تصویب این قانون، اداره 18حداکثر تا 

 د:رکراه دور، فرایند اعالن و نظرخواهی را با اهدافِ زیر آغاز خواهد 

ِی افزارهای تجارحفاظتیِ فعلی از قبیل نرم هایفناوریا آی کهاینارزیابی  -1

ی اینترنت نیازهای مؤسساتِ آموزشی را به مسدودکننده و فیلترکننده

 اند یا نه؛ی کافی برطرف کردهاندازه
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ن ی ابزارهایی که ایی چگونگیِ تشویقِ توسعههایی دربارهی توصیهارائه -2

 نیازها را تأمین کنند؛ و

ی ایمنی های محلی دربارهزانِ توسعه و کارآمدیِ سیاستارزیابیِ می -3

 شوند.های جامعه اجرا میاینترنت که در حالِ حاضر پس از دریافت ورودی

 )ب( تعاریف

 است: قرارازایندر این بخش  کاررفتهبهمعانیِ اصطالحاتِ 

یعنی فناوری مشخصی « حفاظتی فناوریِ»عبارت  فناوریِ حفاظتی: -1-ب

 ند:کهای دیداری زیر را فیلتر یا مسدود میاینترنتی به نمایش که دسترسی

A.  مجموعه  18از عنوان  1460تصاویر جنسی مستهجن، طبقِ تعریفِ بخش

 1؛آمریکاقوانین 

B.  18از عنوان  2256تصاویر جنسی مرتبط با کودکان، طبقِ تعریفِ بخش 

 ؛ و2آمریکامجموعه قوانین 

                                                            

 

 . در بخش مذکور در مجموعه قوانین آمریکا یافت نشد.”obscene“معادل کلمه  -1 

است از هر نمایش دیداری، از قبیل هر نوع عبارت  ”Child Pornography“معادل کلمه  -2 

ای یا ایجاد شده توسط رایانه اعم از آنکه عکس، فیلم، ویدئو، تصویر یا شکل یا تصویر رایانه

انگر رفتار باشد و نش دشدهیتولتوسط ابزار الکترونیکی یا مکانیکی یا هر ابزار دیگری ساخته یا 

 :کهیدرصورتپرده جنسی باشد بی

در حال انجام عمل جنسی  وضوحبهصغیری باشد که  یدهندهنشانل نمایش دیداری محصو -الف

 است؛
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C. .تصاویر مضر برای صغار 

به معنای هر نوع عکس، « مضر برای صغار»عبارت  ای صغار:مضر بر -2-ب

 های دیداری است که:تصویر، فایل تصاویر گرافیکی یا سایر نمایش

A. یک کل و به خاطرِ برهنگی، اعمال جنسی یا عمل دفع، برای صغار  صورتبه

 جذابیت شهوانی دارد؛

B.  ی حرافیا واقعی، عمل جنسیِ ان شدهسازیشبیهعمل جنسی یا تماس جنسی

یا واقعی، یا نمایش شهوانی آالت جنسی را نشان دهند  شدهسازیشبیهیا عادیِ 

 که برای صغار آشکارا زننده باشد؛

C. یک کل، فاقد ارزش جدی ادبی، هنری، سیاسی یا علمی برای صغار  عنوانبه

 باشد.

تماس »و « عمل جنسی»عبارات  عمل جنسی؛ تماس جنسی: -3-ب

 3آمریکامجموعه قوانین  18از عنوان  2246در بخش  همان معانی مذکور« جنسی

 را دارند.

                                                            

 
ای یا ایجاد شده توسط رایانه باشد ، شکل رایانهیدیجیتال شکلکیای دیداری چنین نمایش -ب

 که نتوان آن را از صغیری که در حال انجام عمل جنسی ]در واقعیت[ است تمیز داد؛ یا

ای به نحوی ایجاد، تنظیم یا اصالح شده باشد که به شکل یک صغیر داریچنین نمایش دی -ج

 و صراحتاً در حال انجام عمل جنسی به نظر برسد. ییشناساقابل

 عبارت است از: ”sexual act“عمل جنسی، معادل کلمه  -3 

س او در این بند، منظور از تم تماس بین آلت جنسی مرد و زن یا آلت جنسی مرد با مقعد -الف

 شامل دخول آلت جنسی مرد است ولو جزئی؛

 تماس بین دهان و آلت جنسی مرد، دهان و آلت جنسی زن یا دهان و مقعد؛ -ب



6 

 

 مالی هایکمک

های مؤسسات مالی فدرال برای رایانه هایکمک: Aعنوان فرعی  

 آموزشی

 مالی معین برای مدارس هایکمکمحدودیت در دسترسی به  -1711بخش 

 

کردن موارد با اضافه  1965از قانون آموزش دوره ابتدایی و متوسطه  IIIعنوان 

 گردد:می زیر اصالح

مالی معین برای  هایکمک: محدودیت در دسترسی به Fقسمت »

 «مدارس

مالی معین برای  هایکمک: محدودیت در دسترسی به 3601بخش »

 «مدارس

 )الف( ایمنیِ اینترنت

                                                            

 
دخول به مقعد یا آلت جنسی شخصی دیگر از طریق دست یا انگشت یا هر وسیله دیگر ولو  -ج

امیال جنسی هر دخول جزئی با هدف سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای 

 شخص؛

سال نرسیده )نه از روی لباس( با هدف  16لمس عمدی آلت جنسی شخصی دیگر که به سن  -د

 سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.

یعنی لمس عمدی مستقیم یا غیرمستقیم )از روی  ”sexual contact“تماس جنسی، معادل کلمه 

ت جنسی، مقعد، کشاله ران، سینه، ران یا باسن هر شخص با هدف سوءاستفاده، تحقیر، لباس( آل

 آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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د شومالی منتج از این قانون که اعطا می هایکمکاز  یکهیچ کلیات: -1-الف

 5ای که طبق بند زشی برای استفاده در مدارس ابتدایی و متوسطهبه نهادهای آمو

از قانونِ  1721ی بخشِ و اصالحیه 1934)اِچ( قانون ارتباطات  254از ماده 

اید کنند، نبحفاظت از کودکان در اینترنت خدماتِ با نرخ تخفیفی دریافت نمی

 هایداخت هزینههایی برای دسترسی به اینترنت یا صرفِ پرصرفِ خریدِ رایانه

 مدیرههیئتکه مدرسه، مستقیمِ دسترسی به اینترنت در این مدارس شود، مگر آن

ی مدرسه دو شرط زیر مدرسه، نهاد آموزشی محلی یا سایر مقامات مسئولِ اداره

 ند:نکرا رعایت 

A. 1-  ستفاده ا ازجملهسیاستی در رابطه با ایمنی صغار در اینترنت داشته باشند

های متصل به اینترنت طوری که مانعِ دسترسی حفاظتی برای تمام رایانه از فناوریِ

 ها شود:های دیداری زیر با این رایانهبه نمایش

i. تصاویر جنسی مستهجن؛ 

ii. تصاویر جنسی مرتبط با کودکان؛ یا 

iii. تصاویر مضر برای صغار؛ و 

ا هنهای را به هنگام هر نوع استفاده از رایافعالیتِ چنین فناوریِ حفاظتی -2

 د؛ ونکتضمین 

B. 2- فناورِی  استفاده از ازجمله باشند داشته ایمنیِ اینترنت با رابطه در سیاستی

های متصل به اینترنت طوری که مانع دسترسی به حفاظتی برای تمام رایانه

 :ها شودهای دیداری زیر با این رایانهنمایش

i. مستهجن؛ جنسی تصاویر 

ii. و کودکان؛ با مرتبط جنسی تصاویر 
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ا های را به هنگام هر نوع استفاده از رایانهفعالیتِ چنین فناوریِ حفاظتی -2

 د.نکتضمین 

 هایفناوری کارگیریبهو قابلیت اجرای برنامه ] بندیزمان -2-الف

 حفاظتی[

A.  :نهادهای آموزشی محلی که مسئولِ مدارس مذکور در بند الفکلیات-

تضمین  ترتیباینبهتوسطِ مدارس را  1-فوق هستند، رعایتِ الزامات بند الف 1

االجرا شدن این بخش، رعایتِ الزاماتِ آن را شرِط خواهند کرد که پس از الزم

 قرار خواهند ازآنپسهای تنظیمِ درخواست برای برنامه کمک مالی سال بعد و سال

 داد.

B. فرایند: 

i. حفاظتی:  هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت و مدارس دارای سیاست

فوق هستند و  1-ی آموزشی محلی که مسئولِ مدارس مذکور در بند الفنهادها

فوق وضع کرده باشند،  1-سیاست ایمنیِ اینترنت را مطابق با الزامات بند الف

النه طبق ی درخواستِ برنامه سارا در کلِ دوره 1-مطابقت آن ]سیاست[ با بند الف

 ند.نکاین قانون تضمین می

ii. حفاظتی: هایفناورییمنیِ اینترنت و های امدارس فاقد سیاست 

فوق هستند و  1-نهادهای آموزشی محلی که مسئولِ مدارس مذکور در بند الف

 ده باشند،کرفوق، سیاست ایمنیِ اینترنت را وضع ن 1-مطابق با الزامات بند الف

I. االجرا شدن این بخش نهاد آموزشی محلی، در اولین سالی که پس از الزم

د که چنین اقداماتی نکگواهی  کند، بایدرخواست کمک مالی میبرای آن مدرسه د

های ایمنیِ گیرد تا سیاستمی بر عهدهسازی هر نوع رویه ضروری آماده ازجملهرا 

 د؛ ونکاینترنت را در تطابق با این الزامات وضع 
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II. االجرا شدن این بخش نهاد آموزشی محلی در دومین سالی که پس از الزم

ور ی مزبد که مدرسهنککند، باید گواهی سه درخواست کمک مالی میبرای آن مدر

 کند.این الزامات را رعایت می

( که نهاد آموزشی محلی مربوطه نتواند رعایت الزامات 1هر مدرسه مشمول بند )

مالی  د، محق به دریافت هیچ نوع کمکنکدر آن را برای سال دوم برنامه گواهی 

ه مدرس کهآنهای آتی نخواهد بود تا دوم برنامه و نیز سال تحت این قانون در سال

 د.نکمزبور اقدام به رعایتِ این الزامات 

iii. :هر مدرسه موارد معافیت( ی مشمول گواهی مذکور در بندii( )II فوق که )

نهاد آموزشی محلی مربوطه نتواند گواهی مورد نیاز را طبق آن بند برای آن مدرسه 

ی این گواهی را بدهد، مشروط به ارائه از معافیت ند درخواستتواارائه کند، می

سازی یا الزامات مربوط به اینکه قوانین و قواعد محلی یا ایالتی مربوط به آماده

مناقصات، مانع ارائه گواهی مذکور شده باشند. نهاد آموزشی محلی مربوطه، اعمال 

رساند. این اطالعیه گواهی اهد این معافیت برای آن مدرسه را به اطالعِ دبیرخانه خو

 االجرا شدنبرای سومین سال برنامه پس از الزم کهآند که مدرسه پیش از نکمی

 د، الزامات مقرر را رعایت خواهد کرد.نکاین بخش درخواست کمک مالی 

مدیر، ناظر یا شخص  غیرفعال کردن فناوری در کاربردِ خاص: -3-الف

تواند فناوریِ حفاظتی مربوطه را ( می1بند ) مجاز از طرف مقام مسئول طبق

د تا امکان دسترسی را برای تحقیق با حسن نیت یا اهداف قانونی دیگر نکغیرفعال 

 فراهم کند.

 عدم رعایت قانون -4-الف

A. های جبرانیِ مذکور در قانون مقررات عمومی استفاده از روش

 کهایناشد مبنی بر دبیرخانه دالیلی منطقی داشته ب کهان هر زمآموزش: 
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ی کمک مالی طبق این قانون از الزامات مقررِ این بخش پیرویِ کنندهدریافت

 تواند:ماهوی نکرده، دبیرخانه می

i. ی کننده خوددارمالی بیشتر به دریافت هایکمکاز پرداخت بق این بخش اطم

 ؛کند

ii. رعایت  کننده را بهبا صدورِ اظهارنامه و دستور توقف از سرپیچی، دریافت

 مقررات وادارد؛ یا

iii. دکنکننده از این الزامات با وی قراردادی منعقد در خصوص متابعت دریافت. 

از قانون مقررات  457و  456، 455های تواند به ترتیب طبق بخشدبیرخانه می

 ( به اتخاذ اقدامات فوق بپردازد.آمریکا، مجموعه قوانین 20عمومی آموزش )

B.  اقدامات مذکور در بند  مالی: ایهکمکممنوعیت استرداد(A)  فوق تنها

های جبرانی موجود در قبال قصور مدرسه از پیروی ماهوی از مقررات این روش

کننده مالیِ دریافت هایکمکتواند بابتِ چنین قصوری بخش است و دبیرخانه نمی

 را استرداد کند.

C. دن یا رکاهی از طریق گو)دبیرخانه  که اندر هر زم ها:پرداخت ازسرگیری

( مشمولِ عدم A( )iای که طبق بند )کنندهسایر ادله معتبر( تشخیص دهد دریافت

ده، رکدریافتِ کمک شده، قصورِ منجر به امتناع از پرداختِ کمک را برطرف 

 کننده را ازسر خواهد گرفت.پرداخت به دریافت

 

 :تعاریف -5 -الف

A.  :هایی است که ا سایر فناوریافزار یافزار، نرمسخت هر نوعشامل رایانه

ایانه یا به هر نحو دیگر در ر شدهنصببه یک رایانه متصل یا به آن پیوسته یا در آن 

 مورد استفاده باشد.
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B.  :ای مجهز به مودم باشد یا متصل چنانچه رایانهدسترسی به اینترنت

 ر نظردای باشد که به اینترنت دسترسی دارد، دارای دسترسی به اینترنت به رایانه

 گرفته خواهد شد.

C. مدرسه ابتدایی یا متوسطه، ها توسط مدرسه[: اندازی ]رایانهتملک یا راه

اندازی رایانه را در صورتی دریافت کرده است که مالی برای تملک یا راه هایکمک

 های مستقیم یا غیرمستقیم زیر مصرف شوند:مالی به یکی از روش هایکمکاین 

i. دیگری از تحصیل استفاده از آن رایانه؛ یا خرید، اجاره یا هر نحو 

ii. افزار یا اقدامات یا مواد دیگر جهت به دست آوردن خدمات، ملزومات، نرم

 اندازیِ آن.اندازی رایانه یا مرتبط با راهپشتیبانی از راه

D.  :سال نرسیده است. 17یعنی فردی که به سن صغیر 

E. :18از عنوان  2256مذکور در بخش  تصاویر جنسی مرتبط با کودکان 

 .آمریکامجموعه قوانین 

F.  ر،تصوی عکس، نوع هر معنای به «صغار برای مضر» عبارت :صغار برای مضر 

 :است که های دیدارینمایش سایر یا گرافیکی تصاویر فایل

i. یک کل و به خاطرِ برهنگی، اعمال جنسی یا عمل دفع، برای صغار  صورتبه

 جذابیت شهوانی دارد؛

ii. یا واقعی، عمل جنسیِ انحرافی  شدهسازیشبیهجنسی  عمل جنسی یا تماس

یا واقعی، یا نمایش شهوانی آالت جنسی را نشان دهند  شدهسازیشبیهیا عادیِ 

 و که برای صغار آشکارا زننده باشد؛

iii. ارصغ برای علمی یا سیاسی هنری، ادبی، جدی ارزش فاقد کل، یک عنوانبه 

 .باشد
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G.  عنوان از 1460 بخش در ورمذک معنای مستهجن: جنسی تصاویر 

 .آمریکا قوانین مجموعه 18

H. :تماس »و « عمل جنسی»عبارات  عمل جنسی؛ تماس جنسی

 4آمریکامجموعه قوانین  18از عنوان  2246همان معانی مذکور در بخش « جنسی

 را دارند.

روز پس از تاریخ تصویب قانون  120این بخش،  االجرا شدن:)ب( زمان الزم

 اجرا خواهد شد. ن در اینترنتحفاظت از کودکا

 

                                                            

 
 عبارت است از: ”sexual act“عمل جنسی، معادل کلمه  -4 

 ز تماسو در این بند، منظور ا تماس بین آلت جنسی مرد و زن یا آلت جنسی مرد با مقعد -الف

 شامل دخول آلت جنسی مرد است ولو جزئی؛

 تماس بین دهان و آلت جنسی مرد، دهان و آلت جنسی زن یا دهان و مقعد؛ -ب

دخول به مقعد یا آلت جنسی شخصی دیگر از طریق دست یا انگشت یا هر وسیله دیگر ولو  -ج

ضای امیال جنسی هر دخول جزئی با هدف سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ار

 شخص؛ یا

سال نرسیده )نه از روی لباس( با هدف  16لمس عمدی آلت جنسی شخصی دیگر که به سن  -د

 سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.

یعنی لمس عمدی مستقیم یا غیرمستقیم )از روی  ”sexual contact“تماس جنسی، معادل کلمه 

باس( آلت جنسی، مقعد، کشاله ران، سینه، ران یا باسن هر شخص با هدف سوءاستفاده، تحقیر، ل

 آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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چنانچه هریک از مقررات این بخش نامعتبر اعالم گردد، این  پذیری:)ج( تفکیک

 اعتباری بر سایر مقررات اثر نخواهد داشت.بی

 

 هامالی معین برای کتابخانه هایکمکمحدودیت در دسترسی به  -1712بخش 

ها ]به شرح زیر[ ها و موزههاز قانون خدمات کتابخان 224بخش  )الف( اصالحیه: 

 شود:اصالح می

 :(b)در بخش فرعی  -1-الف

A.  ؛ و7به شماره  6با تغییر شماره بند 

B.  5با ورود بندی جدید به شرح زیر پس از بند: 

را رعایت خواهد  (f)ایالت ]مربوطه[ بند  کهاین( ارائه تضمیناتی مبنی بر 6)»

 ؛ و«کرد؛ و

 ر در انتها:با افزودنِ بند جدید زی -2-الف

«(fایمنی اینترنت )» 

د شوکه اعطا میقانون  نمنتج از ای یمال هایکمکاز  یکهیچ( کلیات: 1-)الف

از  6که طبق شق  213بخش  2بند از  (B)یا  (A) شق های مشروح دربه کتابخانه

 کنند،ینم افتیدری فیخدمات را با نرخ تخف 1934انون ارتباطات )اچ( ق 245بند 

 پرداخت صرفِ یا اینترنت به دسترسی برای هاییرایانه خریدِ صرفِ  تواندینم

 :آنکه مگر شود، هاکتابخانه این در اینترنت به دسترسی مستقیمِ هایهزینه

A. :آن کتابخانه 
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i. از فادهاست ازجمله باشند داشته اینترنت در صغار ایمنی با رابطه در سیاستی 

 ترسیدس جلوی که طوری اینترنت به متصل هایرایانه تمام برای حفاظتی فناوریِ

 :بگیرد را هارایانه این طریقِ از زیر دیداری هاینمایش به

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. ایمرتبط با کودکان؛  یجنس ریتصاو 

III. صغار؛ و یمضر برا ریتصاو 

ii. ِهارایانه از استفاده نوع هر هنگام به را ایحفاظتی فناوریِ چنین فعالیت 

 و ؛کند تضمین

B. ابخانه:آن کت 

i. ناوریِف از استفاده ازجمله باشد داشته ایمنیِ اینترنت با رابطه در سیاستی 

 هب دسترسی جلوی که طوری اینترنت به متصل هایرایانه تمام برای حفاظتی

 :بگیرد را هارایانه این طریقِ از زیر دیداری هاینمایش

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. مرتبط با کودکان؛ و یجنس ریتصاو 

ii. هارایانه از استفاده نوع هر هنگام به را ایحفاظتی فناوریِ چنین تِفعالی 

 .کند تضمین

از موارد مذکور در این بخش  یکهیچ ( دسترسی به سایر مطالب:2-)الف

ها را از ایجاد محدودیت در دسترسی به نباید به نحوی تفسیر شود که کتابخانه

( 1( بند )III( و )I( ،)IIر شقوق )اینترنت یا حفاظت در مقابل مطالبی جز آنچه د

(A( )i آمده، منع )کند. 
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 مقامِ مجاز یا ناظر مدیر، :( غیرفعال کردن فناوری در کاربردِ خاص3-)الف 

 امکان تا کند غیرفعال را مربوطه حفاظتی فناوریِ تواندمی( 1) بند طبق دیگر

 .کند راهمف دیگر قانونی اهداف یا نیت حسن با تحقیق برای را دسترسی

 هایفناوری کارگیریبهبندی و قابلیت اجرای برنامه ]زمان (4-)الف

 حفاظتی[

A. های مشمول این بند برای کتابخانه 1-الف بند رعایتِ الزامات :کلیات

 عایتِ ر بخش، این شدن االجراالزم تاریخ از تضمین خواهد شد که پس ترتیباینبه

 هایسال و بعد سال مالی کمک برنامه برای درخواست تنظیمِ  شرطِ  آن الزاماتِ

 بود. خواهد قانون، این طبق ،ازآنپس

B. فرایند: 

i. هایفناوری و اینترنت ایمنیِ هایسیاست های دارایکتابخانه 

 را مطابق با اینترنت ایمنیِ  سیاست که 1-های مشمول بند الفکتابخانه: حفاظتی

کِل  در را 1-الف بند با[ ستسیا] آن مطابقت باشند، کرده وضع 1-الف بند الزاماتِ

 ند.نکمی تضمین قانون این طبق ساالنه برنامه درخواستِ یدوره

ii. تیحفاظ هایفناوری و اینترنت ایمنیِ هایسیاست فاقد هایکتابخانه: 

 ررمق الزامات مطابق با اینترنت ایمنیِ سیاست که 1-الف بند مشمول هایکتابخانه

 ند،باش نکرده وضع را 1-الف بند در

I. ایکتابخانه که بخش این شدن االجراالزم تاریخ از پس برنامه سال اولین در 

ی چنین اقدامات که کند گواهی باید کند،می مالی کمک درخواست بخش، این طبق

های ایمنیِ گیرد تا سیاستمی بر عهدهسازی ی ضروریِ آمادههر نوع رویه ازجملهرا 

 ؛ وکندمات وضع اینترنت را در تطابق با این الزا
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II.  قطب ایکه کتابخانه بخش این شدن االجراالزم تاریخ از پس سال دومین در 

 این مزبور کتابخانه که کند گواهی باید کند،می مالی کمک درخواست بخش، این

 کند.می رعایت را الزامات

 هکتابخان آن توسط مقرر الزامات رعایت نتواند که 1-الف بند مشمول کتابخانه هر

 تحت مالی کمک نوع هیچ محق به دریافت ،کند گواهی برنامه دوم سال برای را

 ابخانهکت کهآنتا  بود نخواهد آتی هایسال نیز و برنامه دوم سال در بخش قانون این

 .کند الزامات رعایت این به اقدام مزبور

iii. بند در مذکور گواهی کتابخانه مشمول هر :معافیت موارد (ii) (II) که قفو 

 زا معافیت درخواست تواندمی ارائه کند، بند آن نیاز را طبق مورد گواهی نتواند

 بوطمر ایالتیِ یا محلی قواعد و قوانین اینکه به مشروط ی این گواهی را بدهدارائه

 .شده باشند مذکور گواهی مانع ارائه مناقصات به مربوط الزامات یا سازیآماده به

 این اِعمال موضوع از ها راها و کتابخانهؤسسه خدمات موزهکتابخانه مزبور، مدیر م

 که کندمی گواهی اطالعیه این. کرد خواهد برای آن کتابخانه مطلع معافیت

 ینا شدن االجراالزم زمان از پس برنامه برای سومین سال کهآن از پیش کتابخانه

 کرد. رعایت خواهد را 1-مقرر در بند الف ، الزاماتکنددرخواستِ کمک مالی  بخش

 

 :عدم رعایت قانون (5-)الف

A. های جبرانیِ مذکور در قانون مقررات عمومی استفاده از روش

ها دالیلی منطقی ها و کتابخانهمدیر مؤسسه خدمات موزه کهان هر زمآموزش: 

ی کمک مالی طبق این قانون از الزامات کنندهدریافت کهنیاداشته باشد مبنی بر 

 تواند:ماهوی نکرده، می یرویپ مقررِ این بخش

i.  کننده طبق این قانون خودداری مالی بیشتر به دریافت هایکمکاز پرداخت

 ؛کند
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ii. کننده را به رعایت با صدور اظهارنامه و دستور توقف از سرپیچی، دریافت

 مقررات وادارد؛ یا

iii. دکنکننده از این الزامات با وی قراردادی منعقد بعتِ دریافتادر خصوصِ مت. 

B.  اقدامات مذکور در بند مالی: هایکمکممنوعیت استرداد (A)  فوق

های جبرانی موجود در قبال قصور کتابخانه از پیروی ماهوی از مقررات تنها روش

مالِی  هایکمکتواند بابتِ چنین قصوری این بخش است و مدیر مؤسسه نمی

 کننده را استرداد کند.دریافت

C. از طریق )ها مدیر مؤسسه موزه که نار زمدر ه ها:پرداخت ازسرگیری

 (A) دبن ای که طبقکنندهدن یا سایر ادله معتبر( تشخیص دهد دریافترکگواهی 

(i)  مشمولِ عدمِ دریافت کمک شده، قصور منجر به امتناع از پرداختِ کمک را

 کننده را ازسر خواهد گرفت.ده، پرداخت به دریافترکبرطرف 

چنانچه هریک از مقررات این بخش نامعتبر اعالم  :پذیری( تفکیک6-)الف

 اعتباری بر سایر مقررات اثر نخواهد داشت.گردد، این بی

 

 ( تعاریف:7-)الف

A.  :از عنوان  2256مذکور در بخش تصاویر جنسی مرتبط با کودکان

 .آمریکامجموعه قوانین  18

B. عکس، نوع هر معنای به «صغار برای مضر» عبارت :صغار برای مضر 

 :است که دیداری هاینمایش سایر یا گرافیکی تصاویر فایل صویر،ت

i. یک کل و به خاطرِ برهنگی، اعمال جنسی یا عمل دفع، برای صغار  صورتبه

 جذابیت شهوانی دارد؛



18 

 

ii.  یا واقعی، عمل جنسیِ انحرافی  شدهسازیشبیهعمل جنسی یا تماس جنسی

ی آالت جنسی را نشان دهند یا واقعی، یا نمایش شهوان شدهسازیشبیهیا عادیِ 

 و که برای صغار آشکارا زننده باشد؛

iii. ارصغ برای علمی یا سیاسی هنری، ادبی، جدی ارزش فاقد کل، یک عنوانبه 

 .باشد

C. است. نرسیده سال 17 سن به که فردی یعنی: صغیر 

D. 18 عنوان از 1460 بخش در مذکور معنای مستهجن: جنسی تصاویر 

 .آمریکا قوانین مجموعه

E. تماس جنسی»و « عمل جنسی»عبارات  :جنسی تماس جنسی؛ عمل »

 .را دارند 5آمریکامجموعه قوانین  18از عنوان  2246همان معانی مذکور در بخش 

                                                            

 
 عبارت است از: ”sexual act“عمل جنسی، معادل کلمه  -5 

منظور از تماس و در این بند،  تماس بین آلت جنسی مرد و زن یا آلت جنسی مرد با مقعد -الف

 شامل دخول آلت جنسی مرد است ولو جزئی؛

 تماس بین دهان و آلت جنسی مرد، دهان و آلت جنسی زن یا دهان و مقعد؛ -ب

دخول به مقعد یا آلت جنسی شخصی دیگر از طریق دست یا انگشت یا هر وسیله دیگر ولو  -ج

ک یا ارضای امیال جنسی هر دخول جزئی با هدف سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحری

 شخص؛ یا

سال نرسیده )نه از روی لباس( با هدف  16لمس عمدی آلت جنسی شخصی دیگر که به سن  -د

 سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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 :شدن االجراالزم زمان( ب)

 االجرا خواهد شد.پس از تصویب این قانون، الزم روز 120 بخش، اصالحاتِ این

 

 عمومی هایتخفیف

 خدمات عمومیهای : تخفیفBعنوان فرعی 

 هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت با استفاده از . لزوم اجرای سیاست1721بخش 

های دارای دسترسی به اینترنت توسط مدارس و حفاظتی در خصوص رایانه

 خدمات های عمومیشرط ]استفاده از[ تخفیف عنوانبهها کتابخانه

 

 )الف( مدارس

، آمریکااز مجموعه قوانین  47)عنوان  1934)اچِ( قانون ارتباطاتِ  254بخش 

 شود:)اچ(( به شرح زیر اصالح می 254

 ؛ و7به شماره  5با تغییر شماره بند  -1

 :4( به شرح زیر پس از بند 5با ورود بندی جدید )بند  -2

 

                                                            

 
 ز روییعنی لمس عمدی مستقیم یا غیرمستقیم )ا ”sexual contact“تماس جنسی، معادل کلمه 

لباس( آلت جنسی، مقعد، کشاله ران، سینه، ران یا باسن هر شخص با هدف سوءاستفاده، تحقیر، 

 آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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 هاگواهیالزامات و 

های متصل به اینترنت الزامات مقرر برای مدارسِ معینی که رایانه -5

 .دارند

 :منی اینترنت)الف( ای

، مدارس ابتدایی یا 2-مورد مذکور در بند الف استثنایبه( کلیات: 1-)الف

( از B( )1توانند طبق بند )های متصل به اینترنت نمیی دارای رایانهمتوسطه

ه، مدرس مدیرههیئتآن مدرسه،  کهآنخدمات با نرخِ تخفیفی استفاده کنند مگر 

 ی آن مدرسه:سئولِ ادارهنهاد آموزش محلی یا سایر مقامات م

I. گواهی( های مذکور در بندهایB( و )C را به کمیسیون ارائه )ند؛نک 

II. سیاست ایمنی اینترنت  کهاینای ارائه دهند مبنی بر به کمیسیون گواهی

 برای آن مدرسه اتخاذ و اجرا شده است؛ و 1طبق بند 

III. ند.شوستفاده میهای مذکور اها مطابق با گواهیتضمین کنند که این رایانه 

 

مدارسی که برای  1-ممنوعیت مذکور در بند الف( قابلیت اِعمال: 2-)الف

دسترسی به  جزبه( از خدماتِ دارای نرخِ تخفیفی برای مقاصدی B( )1طبق بند )

 اینترنت، خدمات اینترنتی یا ارتباطات داخلی استفاده کنند، اِعمال نخواهد شد.

مدرسه ابتدایی یا متوسطه مذکور  استماع: ( اعالن عمومی؛ جلسه3-)الف

مدرسه، نهاد آموزش محلی یا سایر مقامات  مدیرههیئتفوق، یا  1-در بند الف

ی ایمنی ی مدرسه باید برای بررسیِ سیاست پیشنهادی دربارهمسئولِ اداره

اینترنت، یک اعالن عمومیِ مناسب ارائه دهند و حداقل یک جلسه استماع یا 

ای که در برگزار کنند. در خصوص مدارس ابتدایی یا متوسطهنشست عمومی 
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قانون آموزش مدارس ابتدایی و متوسطه مصوب  14101تعریف مذکور در بخش 

گیرند، اعالن عمومی و جلسه استماع مقرر در این بند محدود قرار نمی 1965

 شود به آن دسته از اعضای جامعه که با مدرسه ارتباط دارند.می

 

 

 هی مربوط به صغار)ب( گوا

ای است مبنی بر اینکه آن مدرسه، گواهی مذکور در این بخش، گواهی

 ی مدرسه:مدرسه، نهاد آموزشی محلی یا سایر مقامات مسئول اداره مدیرههیئت

i. های رصد فعالیت ازجملهکنند سیاست ایمنی اینترنت برای صغار را اجرا می

های متصل به ظتی در هریک از رایانهحفا هایفناوریکارگیری صغار و به برخط

 های دیداری زیر شود:اینترنت که مانع دسترسی به نمایش

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. ایمرتبط با کودکان؛  یجنس ریتصاو 

III. صغار؛ و یمضر برا ریتصاو 

ii. ِهارایانه از استفاده نوع هر هنگام به را ایحفاظتی فناوریِ چنین فعالیت 

 ند.نکمی تضمین

 

 ساالنبزرگواهی مربوط به )ج( گ

 رهمدیهیئتای است مبنی بر اینکه مدرسه، گواهی مذکور در این بخش، گواهی

 ی مدرسه:مدرسه، نهاد آموزشی محلی یا سایر مقامات مسئول اداره
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i. هایفناوریکارگیری به ازجملهکنند سیاست ایمنی اینترنت را اجرا می 

های ینترنت که مانع دسترسی به نمایشهای متصل به احفاظتی در هریک از رایانه

 دیداری زیر شود:

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. ایمرتبط با کودکان؛  یجنس ریتصاو 

ii. ِهارایانه از استفاده نوع هر هنگام به را ایحفاظتی فناوریِ چنین فعالیت 

 ند.نکمی تضمین

 ساالنبزرگ)د( غیرفعال کردنِ فناوریِ حفاظتی هنگام استفاده 

بند  ی مذکور درکنندهاشخاص دیگری که توسط مقام گواهی ایاظر ن ر،یمد 

ی فناوریِ حفاظتی مربوطه را هنگام استفاده دنتوانیمدارای اختیار هستند،  1-الف

غیرفعال کنند تا امکان دسترسی به منظورِ تحقیق با حسن نیت یا  ساالنبزرگ

 .اهداف قانونی دیگر فراهم شود

 :بندی اجرا)هـ( زمان

 :( کلیات1-ـ)ه

االجرا شدنِ این بند ، برای مدارسی که پس از الزم2-مشروط به رعایت بند هـ

)اچ(ِ قانون حفاظت از کودکان در اینترنت، تحتِ پوششِ آن قرار  1721طبقِ بخشِ 

)ب( و )ج( به شرح زیر صادر خواهند  یهاپاراگرافهای مذکور در گیرند، گواهیمی

 شد:

I. و  االجرا شدن این بخشمک مالی پس از الزمی نخستین سالِ کدرباره

 روز پس از آغازِ چنین سالی؛ و 120حداکثر تا 
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II. بخشی از فرایند درخواسِت  عنوانبههای بعد، ی کمک مالی در سالدرباره

 کمک مالیِ آن سال.

 :( فرایند2-)هـ

I. حفاظتی:  هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت و مدارس دارای سیاست

حفاظتی  هایفناوری( که سیاست ایمنیِ اینترنت و 1-ند )الفمدارس مذکور در ب

های )ب( و )ج( وضع های مذکور در بندرا مطابقِ شرایط الزم برای صدور گواهی

ی های )ب( و )ج( را در کلِ دورهده باشند، مطابقت آن ]سیاست[ با بندرک

ی تفاوت که براند، با این نکساالنه طبق این بخش گواهی میی درخواست برنامه

)اچ(ِ  1721االجرا شدن این بند طبق بخش اولین سالِ کمک مالی پس از الزم

روز پس از آغاز  120ها حداکثر تا قانون حفاظت از کودکان در اینترنت، این گواهی

 آن سال صادر خواهند شد.

II. حفاظتی: هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت و مدارس فاقد سیاست 

 حفاظتی را هایفناوریاینترنت و  ایمنیِ سیاست ( که1-الف) بند مشمول مدارس

 های )ب( و )ج( وضعهای مذکور در بندشرایط الزم برای صدور گواهی مطابقِ

 باشند، نکرده

1-II کمک درخواست بخش این شدن االجراالزم از سالی که پس در اولین باید 

هر نوع رویه ضروری  لهازجمچنین اقداماتی را  که ندنک گواهی کنند،مالی می

تی حفاظ هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت و گیرند تا سیاستمی بر عهدهسازی آماده

های )ب( و )ج( را های مذکور در بندرا اعمال و شرایط الزم برای صدور گواهی

 فراهم کنند؛ و

2-II کمک درخواست بخش این شدن االجراالزم از پس سالی که دومین باید در 

 ند.نکهای )ب( و )ج( را گواهی کنند، التزام به رعایت بندمی مالی
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محق  ارائه کند، دوم سال برای را الزامات گواهیِ رعایت نتواند ای کهمدرسه هر

 ومد سال آن، دریافت کمک مالی در یجابه ایبه دریافت خدمات با نرخ تخفیفی، 

 الزامات این رعایت به اقدام مزبور مدرسه کهآن تا بود نخواهد آتی هایسال نیز و

 .کند

III. بند در مذکور گواهی مدرسه مشمول هر :معافیت موارد(II) که نتواند فوق 

 معافیت درخواست تواندمی های )ب( و )ج( را رعایت کند،در سال دوم مقرراتِ بند

 به مربوط ایالتیِ یا محلی قواعد و قوانین اینکه به مشروط کند شرط مذکور را از

مدرسه، . شده باشند مذکور گواهی یمانعِ ارائه الزاماتِ مناقصات، یا سازیدهآما

ی مدرسه، مدرسه، نهاد آموزشی محلی یا سایر مقامات مسئول اداره مدیرههیئت

 هاین اطالعی. کرد نسبت به این معافیت آگاه خواهد ای کمیسیون راطی اطالعیه

کمکِ مالی برای سومین سالِ برنامه، که مدرسه پیش از درخواستِ  کندمی گواهی

 رعایت خواهد کرد. مقرر را الزامات

 

 :)و( عدم رعایت قانون

ای که عامدانه دستورالعملِ تنظیمِ هر مدرسه ( کوتاهی در ارائه گواهی:1-)و

ی گواهی، طبقِ این بند، رعایت نکند، محق به ی ساالنهدرخواست را برای ارائه

 آن، دریافت کمک مالی، نخواهد بود. یجابه ایفی دریافت خدمات با نرخ تخفی

کارگیریِ ای که بههر مدرسه ( کوتاهی در رعایت مفاد گواهی:2-)و

های )ب( و )ج( عامدانه تضمین های مذکور در بندهای خود را مطابقِ گواهیرایانه

 زمانتمدهایی که طبق این بخش در مالی یا تخفیف هایکمکی نکند، باید کلیه

 .کندشمولِ این گواهی دریافت کرده است استرداد م

 :جبران عدم رعایت قانون (3-)و
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I. را ارائه  1-ای که گواهیِ مطابق بند وهر مدرسه ی گواهی:کوتاهی در ارائه

ی این قصور به جبرانِ آن بپردازد. کنندهی گواهیِ شفافتواند با ارائهنکند، می

ن بخش مستحق دریافت خدمات با نرخ ی این گواهی طبقِ ایمدرسه با ارائه

 تخفیفی خواهد شد.

II. :مفاد  2-ای که طبق بند وهر مدرسه کوتاهی در رعایت مفاد گواهی

کارگیریِ تواند این قصور را بدین ترتیب جبران کند که بهگواهی را رعایت نکند، می

ا ب. مدرسه طبق این بخش کندهای مدرسه را در تطابق با گواهی تضمین رایانه

ی مؤید این تضمین به کمیسیون مستحق ی گواهیِ این تضمین یا سایر ادلهارائه

 دریافت خدمات با نرخ تخفیفی خواهد شد.

 

 :ها)ب( کتابخانه

که طبق بند )الف( این بخش  – 5با افزودن بند زیر بعد از بند  )اچ( 254بخش  

 گردد:نیز اصالح می -اصالح شده

های متصل به های معینی که رایانهبخانهالزامات مقرر برای کتا( 6)

 .اینترنت دارند

 

 :)الف( ایمنی اینترنت

 :( کلیات1-)الف

ی متصل به ای که یک رایانه، کتابخانه2-مورد مذکور در بند الف استثنایبه

ق بند تخفیفی طب نرخاینترنت یا بیشتر داشته باشد، محق به دریافت خدمات با 

(1( )B نخواهد بود مگر )آن کتابخانه: هکآن 
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I. د؛ننک های مذکور در بندهای )ب( و )ج( را به کمیسیون ارائهگواهی 

II. ای ارائه دهند مبنی بر اینکه سیاست ایمنی اینترنت طبق به کمیسیون گواهی

 برای آن کتابخانه اتخاذ و اجرا شده است؛ و 1بند 

III. ند.شومیهای مذکور استفاده ها مطابق با گواهیتضمین کنند که این رایانه 

 

هایی برای کتابخانه 1-ممنوعیت مذکور در بند الف( قابلیت اِعمال: 2-)الف

دسترسی  جزبه( )ب( از خدماتِ دارای نرخ تخفیفی برای مقاصدی 1که طبق بند )

 به اینترنت، خدمات اینترنتی یا ارتباطات داخلی استفاده کنند، اِعمال نخواهد شد.

 1-های مذکور در بند الفکتابخانه ماع:( اعالن عمومی؛ جلسه است3-)الف

ی ایمنی اینترنت، یک اعالن عمومیِ فوق، برای بررسی سیاست پیشنهادی درباره

 مناسب ارائه دهند و حداقل یک جلسه استماع یا نشست عمومی برگزار کنند.

 :)ب( گواهی مربوط به صغار

 ای است مبنی بر اینکه کتابخانه:گواهی مربوط به صغار گواهی

i.  ،کارگیری به ازجملهسیاست ایمنی اینترنت برای صغار را اجرا کند

های متصل به اینترنت که مانعِ دسترسی به ی رایانهحفاظتی در همه هایفناوری

 شود:های دیداری زیر مینمایش

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. ایمرتبط با کودکان؛  یجنس ریتصاو 

III. صغار؛ و یمضر برا ریتصاو 

ii.  ِهاانهیهر نوع استفاده از رابه هنگامِ را  یاحفاظتی ریِفناو نیچنفعالیت 

 .کند نیتوسط صغار تضم
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 :ساالنبزرگ)ج( گواهی مربوط به 

 ای است مبنی بر اینکه آن کتابخانه:گواهی مذکور در این بخش، گواهی

i.  حفاظتی در  هایفناوری کارگیریبهسیاست ایمنی اینترنت را که شامل

ها به صل به اینترنت است و مانع از دسترسی این رایانههای متهریک از رایانه

 گذارند:شود را به اجرا میتصاویر دیداری زیر می

I. ؛مستهجن یجنس ریتصاو 

II. ومرتبط با کودکان؛  یجنس ریتصاو 

ii. هاانهیرا در طول هر نوع استفاده از را یافناوری حفاظتی نیچن کارگیریبه 

 .کند نیتضم

 ساالنبزرگی ی هنگام استفاده)د( غیرفعال کردن فناور

 1-الفبند  طبق کنندهاشخاص دیگری که توسط مقام گواهی ایناظر  ر،یمد

ی هنگامِ استفاده را مربوطه حفاظتی فناوری دنتوانیمدارای اختیار هستند، 

یا اهداف  تیبا حسن نرا برای تحقیق  یتا امکان دسترس کنند رفعالیغ ساالنبزرگ

 .کنندهم فرا گرید قانونیِ

 :بندی اجرا)هـ( زمان

 :( کلیات1-)هـ

االجرا شدنِ این هایی که پس از الزم، برای کتابخانه2-مشروط به رعایت بند هـ

)اِچ(ِ قانون حفاظت از کودکان در اینترنت، تحتِ پوششِ آن  1721بند طبقِ بخش 

در خواهند های )ب( و )ج( به شرح زیر صاهای مذکور در بندگیرند، گواهیقرار می

 شد:
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I. االجرا شدن این بخش و ی نخستین سالِ کمک مالی پس از الزمدرباره

 روز پس از چنین سالی؛ و 120حداکثر تا 

II. بخشی از فرایند درخواسِت  عنوانبههای بعد، ی کمک مالی در سالدرباره

 کمک مالیِ آن سال.

 

 :( فرایند2-)هـ

I. هایفناوریو  های ایمنیِ اینترنتهای دارای سیاستکتابخانه 

( که سیاست ایمنیِ اینترنت و 1-های مذکور در بند )الفکتابخانهحفاظتی: 

های مذکور در حفاظتی را مطابقِ شرایط الزم برای صدور گواهی هایفناوری

های )ب( و )ج( های )ب( و )ج( وضع نموده باشند، مطابقت آن ]سیاست[ با بندبند

ن ، با ایکنندی ساالنه طبق این بخش گواهی میی درخواستِ برنامهرا در کلِ دوره

االجرا شدنِ این بند طبق بخش تفاوت که برای اولین سالِ کمک مالی پس از الزم

 120ها حداکثر تا )اچ(ِ قانون حفاظت از کودکان در اینترنت، این گواهی 1721

 روز پس از آغازِ آن سال صادر خواهند شد.

II. تی:حفاظ هایفناوریی ایمنیِ اینترنت و هاهای فاقد سیاستکتابخانه 

 هایفناوریاینترنت و  ایمنیِ سیاست ( که1-)الف بند مشمول هایکتابخانه

های )ب( و های مذکور در بندمطابقِ شرایط الزم برای صدور گواهی حفاظتی را

 باشند، نکرده )ج( وضع

1-II کمک درخواست بخش این شدنِ االجراالزم از پس سالی که باید در اولین 

هر نوع رویه ضروری  ازجملهچنین اقداماتی را  که کنند گواهی کنند،مالی می

تی حفاظ هایفناوریهای ایمنیِ اینترنت و گیرند تا سیاستمی بر عهدهسازی آماده

های )ب( و )ج( باشد های مذکور در بندرا اعمال و شرایطِ الزم برای صدور گواهی

 را فراهم کنند؛ و
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2-II کمک درخواست بخش این شدن االجراالزم از سالی که پس باید در دومین 

 .کنندهای )ب( و )ج( را گواهی کنند، التزام به رعایت بندمی مالی

 حقم دوم ارائه کند، سال برای را الزامات رعایت نتواند گواهیِ ای کهکتابخانه هر

 ومد سال ت کمک مالی درآن، دریاف جایبه ایبه دریافت خدمات با نرخ تخفیفی 

 الزامات رعایتِ این به اقدام مزبور یمدرسه کهآنتا  بود نخواهد آتی هایسال نیز و

 .کند

III. در مذکور گواهی ی مشمولکتابخانه هر :معافیت موارد ( بندIIفوق ) که 

 درخواست تواندمی های )ب( و )ج( را رعایت کند،نتواند در سال دوم مقرراتِ بند

 یِایالت یا محلی قواعد و قوانین اینکه به مشروط کندشرط مذکور را  از معافیت

 .مذکور شده باشند گواهی یمانعِ ارائه مناقصات، الزاماتِ یا سازیآماده به مربوط

 ی کتابخانه، طیِ ی کتابخانه یا سایر مقامات مسئول ادارهمدیرههیئتکتابخانه، 

 واهیگ این اطالعیه. کرد خواهد عافیت آگاهنسبت به این م ای کمیسیون رااطالعیه

 درخواستِ کمکِ مالی برای سومین سالِ برنامه الزامات از پیش کتابخانه که کندمی

 رعایت خواهد کرد. مقرر را

 

 :)و( عدم رعایت قانون

ای که عامدانه دستورالعملِ تنظیمِ هر کتابخانه ( کوتاهی در ارائه گواهی:1-)و

ی گواهی، طبقِ این بند، رعایت نکند، محق به ی ساالنهائهدرخواست را برای ار

 آن، دریافت کمک مالی، نخواهد بود. جایبه ایدریافت خدمات با نرخ تخفیفی 

کارگیریِ ای که بههر کتابخانه ( کوتاهی در رعایت مفادِ گواهی:2-)و

های )ب( و )ج( عامدانه تضمین های مذکور در بندد را مطابقِ گواهیهای خورایانه



30 

 

هایی که طبقِ این بخش در مدت زماِن مالی یا تخفیف هایکمکی نکند، باید کلیه

 .کندمشمولِ این گواهی دریافت کرده است استرداد 

 

 :جبران عدم رعایت قانون (3-)و

I. را ارائه  1-گواهی طبق بند و ای کههر کتابخانه ی گواهی:کوتاهی در ارائه

ی این قصور به جبرانِ آن بپردازد. کنندهی گواهیِ شفافتواند با ارائهنکند، می

ی این گواهی طبقِ این بخش مستحق دریافت خدمات با نرخِ کتابخانه با ارائه

 تخفیفی خواهد شد.

II. :مفادِ 2-ای که طبق بند وهر کتابخانه کوتاهی در رعایتِ مفاد گواهی 

کارگیریِ تواند این قصور را بدین ترتیب جبران کند که بهگواهی را رعایت نکند، می

. کتابخانه طبقِ این بخش با کندهای مدرسه را در تطابق با گواهی تضمین رایانه

ی مؤیدِ این تضمین به کمیسیون مستحقِ ی گواهیِ این تضمین یا سایر ادلهارائه

 ی خواهد شد.دریافتِ خدمات با نرخِ تخفیف

 :تعاریف -ج

 این بخش تغییر یافته، با افزودِن  1ِ-که طبق بند الف از چنین بخشی 7بند 

 گردد:موارد زیر به انتهایش اصالح می

D.  :سالگی نرسیده است. 17یعنی فردی که به صغیر 

E. 18از عنوان  1460: معنای مذکور در بخش تصاویر جنسی مستهجن 

 .آمریکامجموعه قوانین 

F.  از عنوان  2256معنای مذکور در بخش  جنسی مرتبط با کودکان:تصاویر

 .آمریکامجموعه قوانین  18
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G. عکس، نوع هر معنای به «صغار برای مضر» عبارت :صغار برای مضر 

 :که دیداری است هاینمایش سایر یا گرافیکی تصاویر فایل تصویر،

i. ای صغار یک کل و به خاطرِ برهنگی، اعمال جنسی یا عمل دفع، بر صورتبه

 جذابیت شهوانی دارد؛

ii.  یا واقعی، عمل جنسیِ انحرافی  شدهسازیشبیهعمل جنسی یا تماس جنسی

یا واقعی، یا نمایش شهوانی آالت جنسی را نشان دهند  شدهسازیشبیهیا عادیِ 

 و که برای صغار آشکارا زننده باشد؛

iii. ارصغ برای علمی یا سیاسی هنری، ادبی، جدی ارزش فاقد کل، یک عنوانبه 

 .باشد

H. تماس »و « عمل جنسی»عبارات  :جنسی تماس جنسی؛ عمل

 6آمریکامجموعه قوانین  18از عنوان  2246همان معانی مذکور در بخش « جنسی

 .را دارند

                                                            

 
 عبارت است از: ”sexual act“عمل جنسی، معادل کلمه  -6 

ن بند، منظور از تماس و در ای تماس بین آلت جنسی مرد و زن یا آلت جنسی مرد با مقعد -الف

 شامل دخول آلت جنسی مرد است ولو جزئی؛

 تماس بین دهان و آلت جنسی مرد، دهان و آلت جنسی زن یا دهان و مقعد؛ -ب

دخول به مقعد یا آلت جنسی شخصی دیگر از طریق دست یا انگشت یا هر وسیله دیگر ولو  -ج

ن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر دخول جزئی با هدف سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کرد

 شخص؛ یا

سال نرسیده )نه از روی لباس( با هدف  16لمس عمدی آلت جنسی شخصی دیگر که به سن  -د

 سوءاستفاده، تحقیر، آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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I. یعنی یک فناوری مشخص که « حفاظتی فناوری»عبارت  حفاظتی: فناوری

را فیلتر یا مسدود  6یا  5های های مذکور در بنددسترسی اینترنتی به مفادِ گواهی

 کند.می

 

 :اصالحات تطبیقی -د

 گردد.الف اصالح می 7الف و افزودنِ بند  5 چنین بخشی با حذف بند  4ِبند 

 :پذیریتفکیک -هـ

)اچ(ِ قانون ارتباطاتِ  254از بخش  6یا  5های چنانچه هریک از مقررات بند

ین مقررات برای شخص که در این بخش اصالح شده، یا اجرای هر یک از ا 1934

آن بند  هایاعتباری تأثیری بر سایر قسمتیا موقعیتی نامعتبر اعالم شود، این بی

 ها نخواهد داشت.و اجرای آن برای سایر اشخاص یا موقعیت

 :مقررات -و

 6و  5های : کمیسیون ارتباطات فدرال برای اجرای مقررات بندشرطپیش( 1)

که در این بخش اصالح شده، مقرراتی  1934ت )اچ(ِ قانون ارتباطا 254از بخش 

 وضع خواهد کرد.

                                                            

 
تقیم )از روی یعنی لمس عمدی مستقیم یا غیرمس ”sexual contact“تماس جنسی، معادل کلمه 

لباس( آلت جنسی، مقعد، کشاله ران، سینه، ران یا باسن هر شخص با هدف سوءاستفاده، تحقیر، 

 آزار، خوار کردن، تحریک یا ارضای امیال جنسی هر شخص.
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 فوق مقرراتی  ِ 1( مهلت: کمیسیون علیرغم سایر مقررات قانون، طبق بند 2)

روز پس از  120وضع خواهد کرد تا تضمین کند که این مقررات ظرف مهلت 

 االجرا خواهند شد.تصویب این قانون الزم

 حفاظتی هایناوریفبرای  مالیِ خاص هایکمکدسترسی به  -ز

از عنوان ششمِ  Aیا بخش  3134مالی موجود طبق بخش  هایکمک( کلیات: 1)

 قانون فناوری و  ِ 231یا طبق بخش  1965قانون آموزش دوره ابتدایی و متوسطه 

توان برای خرید یا تحصیل را می رغم سایر مقررات قانونیخدمات کتابخانه، علی

تفاده کرد که الزامات این قانون و اصالحات آن را تأمین اس ایحفاظتی هایفناوری

بق هایی طکنند. هیچ منبع مالیِ دیگری برای خرید یا تحصیلِ چنین فناوریمی

 این قانون یا اصالحاتِ آن مجاز نخواهد بود.

همان « حفاظتی فناوری»: در این بخش، عبارت فناوری حفاظتی( تعریف 2)

 دارد. را 1703معنیِ منظور در بخش 

 شدن االجراالزمتاریخ  -ح

 .استاالجرا روز پس از تصویب این قانون الزم 120اصالحات این بخش، 

 حفاظت از کودکان

 : حفاظت از مجاورت کودکان در اینترنتCعنوان فرعی 

 : عنوان کوتاه1731بخش 

 «حفاظت از مجارت کودکان در اینترنت»توان عبارت برای اشاره به این قانون می

 ا به کار برد.ر

 های ایمنیِ اینترنت: لزوم وضع سیاست1732بخش 
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با افزودن بخش زیر به انتهای آن اصالح  1934 قانون ارتباطات  254ِبخش 

 گردد:می

 هاهای ایمنیِ اینترنت برای مدارس و کتابخانهلزوم وضع سیاست (1)

، دشومی ای که بخش )اچ( بر آن اعمالهر مدرسه یا کتابخانهکلیات:  -الف  -1

 های خود طبق آن بخش باید:در راستای انجام مسئولیت

A. های زیر اتخاذ و اجرا کند:های ایمنیِ اینترنت را در زمینهسیاست 

i. دسترسیِ صغار به مطالب نامناسب در اینترنت و شبکه جهانی وب؛ 

ii.  های گفتگو و سایر ، اتاقرایانامهایمنی و امنیت صغار به هنگام استفاده از

 باطِ الکترونیکی مستقیم؛اشکال ارت

iii.  ،طبرخهای غیرقانونی و سایر فعالیت «هک کردن» ازجملهدسترسی غیرمجاز 

 توسط صغار؛

iv. استفاده، توزیع و افشای غیرمجاز اطالعات هویتی شخصیِ صغار؛ و 

v.  ابزارهای طراحی شده برای محدود کردن دسترسی صغار به مطالب مضر برای

 صغار؛ و

B. هادی در رابطه با ایمنیِ اینترنت یک اعالن عمومیِ برای بررسی سیاست پیشن

 مناسب ارائه دهند و حداقل یک جلسه استماع یا نشست عمومی برگزار کنند.

ی مدرسه، نهاد مدیرههیئت تصمیمات محلی در خصوص محتوا: -ب-1

اید ب گیری هستندآموزشی محلی، کتابخانه یا سایر مقاماتی که مسئول تصمیم

از نهادها یا تشکیالت دولت  یکهیچصغار را تعیین کنند. برای  محتوای نامناسب

 تواند:نمی متحدهایاالت

A. ها مقرر کند؛گیریمعیارهایی برای این تصمیم 
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B.  ،ی مدرسه، نهاد آموزشی محلی، کتابخانه یا سایر مدیرههیئتتصمیمِ مدرسه

 کننده را بازبینی کند؛ یامقاماتِ گواهی

C.  ،ی مدرسه، نهاد آموزشی محلی، کتابخانه یا دیرهمهیئتمعیارهای مدرسه

 .( بررسی کندB) 1کننده را در اجرای بخش )ح( سایر مقامات گواهی

ی مدرسه، نهاد آموزشی محلی، مدیرههیئتمدرسه،  امکان بازبینی: -ج-1

های ایمنیِ اینترنت باید حسب کتابخانه یا سایر مقاماتِ مسئول در اتخاذ سیاست

را که  هاهر یک از این سیاست هایون و به منظور بازبینی سیاستدرخواست کمیس

 شود، در اختیار کمیسیون قرار دهند.طبق این بخش وضع می

روز پس از تصویب قانون  120این بخش تا شدن:  االجراالزمتاریخ  -د-1

 االجراالزم هاکتابخانهبرای مدارس یا  ازآنپسحفاظت از کودکان در اینترنت یا 

 اهد شد.خو

 : اجرای مقررات1733بخش 

روز پس از تصویب این قانون، در  120کمیسیون ارتباطات فدرال حداکثر تا 

 1732که طبقِ بخش  – 1934قانون ارتباطات  254(1راستای اهدافِ بخش )

 مقرراتی اعمال خواهد کرد. –اصالح شده 

 هابازبینی

 : بازبینی فوریDعنوان فرعی 

 وری: بازبینی ف1741بخش 

 رسیدگی توسط دادگاه بخش با سه قاضی -الف

علیرغم مقرراتِ قانونی دیگر، هر دعوای مدنی که بخواهد مطابقت این قانون یا 

اصالحات یا مفاد آن با قانون اساسی را مورد تردید قرار دهد، در دادگاه بخش با 
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 28 عنوان  2284ِحضور سه قاضی رسیدگی خواهد شد که بنا بر مفادِ بخش 

 شود.تشکیل می آمریکاجموعه قوانین م

 بازبینی در مرحله تجدیدنظر -ب

علیرغم مقرراتِ قانونی دیگر، در برابرِ هر حکم، قرار یا دستور بدوی یا نهاییِ 

دادگاه سه نفره در دعوای مذکور در بند )الف( که این قانون یا اصالحات یا مفادِ 

در دیوانِ عالی تقاضای  توانآن را مخالف قانون اساسی تشخیص دهد، می

روز پس از  20تجدیدنظرِ مستقیم طرح کرد. این تجدیدنظرخواهی باید حداکثر تا 

 صدور آن حکم، قرار یا دستور صورت گیرد.
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CHILDREN'S ONLINE PRIVACY PROTECTION 

 

 :دوم فصل

 برخطحمایت از حریم خصوصی کودک در فضای قانون  
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 تعاریف

 تعاریف -اول فصل

 دارای معانی زیر خواهند بود[: کاررفتهبهدر این فصل ]عبارات 

 سال سن داشته باشد. 13عبارت است از فردی که کمتر از  کودک: -1

 یعنی:«[ عملگر»آن، واژه مصوب فرهنگستان:  جایبه]یا  اپراتور -2

ارائه  به ده یارکدر بستر اینترنت  گاهوباندازی هر شخصی که اقدام به راه -الف

پردازد و در این راستا اطالعات شخصی مرتبط با کاربران یا می برخطیک خدمت 

آوری جمع هاآنیا در مورد  هاآنرا از  برخطیا خدمت  گاهوببازدیدکنندگان آن 

آوری یا نگهداری شخص جمع یا این اطالعات از طرف آن کندده یا نگهداری رک

عرضه کاال و خدمات  ازجملهبا مقاصد تجاری  برخط یا خدمت گاهوبشود و آن 

 اندازی شده باشد؛ از قبیل:راه برخطیا خدمت  گاهوببرای فروش از طریق آن 

 تجارت بین چند ایالت با یک دولت خارجی یا بیشتر؛ -1-الف

یا در  آمریکا متحدهایاالتتجارت در هر بخش از قلمروی سرزمینی  -2-الف

 بین هر یک از این دو با: بخش کلمبیا یا

 قلمروی سرزمینی دیگر؛ یا 

  یا دولت خارجی؛ یا 1آمریکاهر ایالت 

 بین بخش کلمبیا و هر ایالت، قلمروی سرزمینی یا دولت خارجی دیگر. -3-الف

 45اپراتور، شامل مؤسسات غیرانتفاعی که به هر نحو دیگر از شمول بخش  -ب

 شود.خارج باشند، نمی 2از این عنوان قانون

 کمیسیون تجارت فدرال. کمیسیون: -3
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 در رابطه با اطالعات شخصی عبارت است از:« افشا»واژه  افشا: -4

 صورتبهاز یک کودک  شدهیآورجمعپخش و انتشار اطالعات شخصی  -الف

توسط هر اپراتور و به هر منظور، مگر در موردی که این  ییشناساقابلای نسخه

ا ر گاهوباپراتور قرار گیرد که عملیات داخلی  جزبهاطالعات در اختیار شخصی 

کند و این اطالعات را به هیچ منظور دیگری آشکار یا استفاده پشتیبانی می

 کند؛ ونمی

یا  گاهوبآشکارسازِی عمومیِ اطالعات شخصی کودک که توسط یک  -ب

اتی عیا با علم به اینکه چنین اطال شدهیآورجمعمرتبط با کودکان  برخطخدمت 

 ملهازجبه هر طریقی  ییشناساقابلای نسخه صورتبه شدهیآورجمعاز یک کودک 

 انتشار عمومی از طریق اینترنت یا هریک از طرق زیر:

 ؛گاهوبصفحه نخستِ یک  -1-ب

 ؛3ایدوست مکاتبه دمتخ -2-ب

 ؛رایانامه -3-ب

 پنل ارسال پیام؛ یا -4-ب

 اتاق گفتگو. -5-ب

از عنوان  551(1ی که طبق تعریف بخش )«نهاد»یعنی هر  نهاد فدرال: -5

 شناخته شود.« نهاد»، 4آمریکاپنجم مجموعه قوانین 

ها و رایانهگردد به مجموع انبوه اطالق می« اینترنت»واژه  اینترنت: -6

افزارهای عملیاتی و تجهیزاتی که مشتمل بر تجهیزات ارتباطات راه دور شامل نرم

یا هریک از  TCP/IPهستند و از پروتکل  همبهمتصلهای شبکه جهانیِ شبکه

جهت تبادل انواع اطالعات از طریق رادیو یا  های پیشین یا آتی این پروتکلنسخه

 کنند.سیم استفاده می
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 عبارت است از هر نوع سرپرست قانونی. والد: -7

فردی در مورد  ییشناساقابلعبارت است از اطالعات  اطالعات شخصی: -8

 اند از قبیل:شدهآوریجمع برخطیک شخص که در فضای 

 نام و نام خانوادگی؛ -الف

 نشانی خانه یا نشانی محلی دیگر شامل نام خیابان و نام شهر یا شهرک؛ -ب

 ؛ینشانی پست الکترونیک -ج

 شماره تلفن؛ -د

 شماره تأمین اجتماعی؛ -ه

 هر نوع اطالعات هویتی دیگر که به تشخیصِ کمیسیون برقراری تماس واقعی -و

 سازد؛با یک فرد خاص را ممکن می برخطیا تماس 

 خطبر صورتبه گاهوباطالعات مربوط به کودک یا والدین آن کودک که یک  -ز

ده و با اطالعات هویتی دیگر مشروح در این پاراگراف رکآوری از آن کودک جمع

 ترکیب کرده باشد.

رف )با در نظر به معنای هر تالش متعا والدین: استعالمقابلرضایت  -9

موارد مشروح در  کهآنموجود( از قبیل کسب اجازه برای  هایفناوریداشتن 

ه تا تضمین شود ک ، استفاده و افشا شوندآوریجمعنامه[ در آینده اعالمیه ]رضایت

، استفاده و آوریجمعنامه[ اپراتور را در خصوص والد یک کودک اعالمیه ]رضایت

اطالعات کودک،  آوریجمعکرده و پیش از افشای اطالعات شخصی دریافت 

، استفاده و افشای اطالعات شخصی و استفاده آوریجمعرضایت خود را در خصوص 

 .کندمیمتعاقب از آن اطالعات اعالم 

 ی که مخاطبشان کودک استبرخطیا خدمات  هاگاهوب -10
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عام  در معنای« مخصوصِ کودکان برخطیا خدمات  هاگاهوب»عبارت  -الف

 عبارت است از:

تجاری که جامعه هدفشان، کودکان هستند؛  برخطیا خدمات  هاگاهوب -1-الف

 یا

تجاری که جامعه هدفشان  برخطیا خدمات  هاگاهوبآن بخش از  -2-الف

 کودکان است.

 موارد مستثنی. -ب

 برخطیا خدمات  هاگاهوبتجاری یا آن بخش از  برخطیا خدمات  هاگاهوب

تجاری که صرفاً با استفاده از ابزارهای مکانیابِ اطالعات از قبیل یک فهرست داده، 

ا تجاریِ مرتبط ب برخطیا خدمات  هاگاهوبیپرلینک، به ها نمایه، مرجع، نشانگر یا

 گیرند.دهند، در این مجموعه قرار نمیکودکان ارجاع یا پیوند می

دنی، شرکت تجاری، تراست، عبارت است از هر فرد، شرکت م شخص: -11

 مستغالت، شرکت تعاونی، انجمن یا هر موجودیتِ دیگر.

 یا یک روش ییعنی نشانی پست الکترونیک :برخطاطالعات تماس  -12

مشابه آن باشد و امکان تماس مستقیم با شخص  ماهیتاًهویت دیگر که  کنندهتعیین

 فراهم کند. برخط صورتبهرا 

 

 کنندهای غیرمنصفانه و گمراههمقرراتِ اقدامات و رویه

کننده در رابطه های غیرمنصفانه و گمراهمقرراتِ اقدامات و رویه -6502بخش 

کارگیریِ این ها و بهی آنآوری اطالعات شخصی از خودِ کودکان یا دربارهبا جمع

 اطالعات در اینترنت
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 اقدامات ممنوع -الف

 کلیات -1

ناقض مقررات مشروح در بند  کهنحویبهآوری اطالعات شخصی از کودک جمع

مخصوصِ کودکان یا هر  برخطیا خدمات  گاهوبب ذیل باشد توسط اپراتور یک 

آوری اطالعات شخصی از کودک داشته باشد، ممنوع اپراتور دیگری که علم به جمع

 است.

 حمایت از افشای اطالعات برای والد -2

ی برخطیا خدماتِ  گاهوبین فوق، نه اپراتورِ چن 1علیرغم حکم مذکور در بند 

با حسن نیت و طبق  ی وی بابتِ هرگونه افشای اطالعاتِ شخصی کهو نه نماینده

روالِ متعارف و در پاسخ به درخواست افشای چنین اطالعاتی برای یکی از والدین 

( صورت گرفته باشد، در برابر مقررات از عنوان ذیل )ب:ب -1از بند  (iii)طبقِ شق 

 از قوانین ایالتی یا قوانین فدرال مسئول نخواهد بود. یکهیچ

 مقررات -ب

 کلیات -1

 553طبق بخش  1998اکتبر  21پس از تاریخ  یک سالکمیسیون حداکثر تا 

 از عنوان پنجمِ قوانین، اقدام به اعالن مقرراتی خواهد کرد که بر مبنای آن:

از کودکان  که ناودکمخصوصِ ک برخطها یا خدمات گاهوباپراتور تمام  -الف-1

ی که علم به برخطها یا خدماتِ گاهوب اپراتورگیرد یا اطالعات شخصی می

 :کهآنآوری اطالعات شخصی از کودک دارد ملزم است به جمع
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i.  اپراتور چه اطالعاتی  کهاینای قرار دهد در خصوص خود اطالعیه گاهوبدر

کند و در چه مواردی این اده میکند، این اطالعات را چگونه استفآوری میرا جمع

 کند؛ ومی اشاطالعات را اف

ii.  آوری، استفاده یا افشای والدین را در رابطه با جمع استعالمقابلرضایت

 .کننداطالعات کودک تحصیل 

اپراتور ملزم است طبق این بند، حسب درخواست والدی که فرزندش  -ب-1

قرار داده و پس از  برخطیا خدمات  گاهوباطالعاتِ شخصی خود را در اختیار آن 

 تعیین هویت دقیق آن والد، موارد زیر را در اختیار وی قرار دهد:

i.  شرحی در رابطه با انواع مشخصی از اطالعات شخصی که آن اپراتور از کودک

 آوری کرده است؛جمع

ii.  امکان انصراف از رضایت داده شده به اپراتور در هر زمان و منع استفاده بیشتر

ل ی قاباربرگکاطالعات شخصی کودک یا حفظ و نگهداری آن اطالعات در قالب  از

 این اطالعات در آینده؛ و برخطآوری بازیابی، یا جمع

iii.  رغم هر ، علیشدهیآورجمعروشی برای به دست آوردن اطالعات شخصی

که این روش برحسب شرایطِ والد، متعارف  به صورتیاز مقررات قانونیِ دیگر،  یک

 .باشد

های دیگر، منوط کردنِ شرکتِ کودک در بازی، اعطای جایزه، یا فعالیت -ج-1

کودک اطالعاتِ شخصیِ خود را بیش از حدِ متعارفِ الزم برای این  کهاینبه 

 ها افشا کند، ممنوع است؛ وفعالیت

های متعارفی را جهت ملزم است رویه برخطیا خدمات  گاهوباپراتوِر  -د-1

از  شدهآوریجمعحرمانگی، امنیت و یکپارچگی اطالعاتِ شخصیِ محافظت از م

 .کنندکودکان برقرار و حفظ 
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این مقررات، به تعیین مواردی  نامه:موارد عدم لزومِ وجود رضایت -2

از الف -1از بند  (ii)مذکور در شق  استعالمقابلخواهد پرداخت که کسب رضایت 

 ( ضرورتی ندارد:مقررات عنوان فوق )ب:

از کودک که تنها برای  شدهآوریجمع برخطاطالعات تماس  -الف-2

برای  شود واستفاده می باریکپاسخگویی مستقیم به درخواست مشخصِ کودک و 

 ی قابلاربرگکتماس مجدد با کودک استفاده نخواهد شد و اپراتور آن را در قالب 

 کند؛بازیابی نگهداری نمی

والد یا کودک که صرفاً به  برخطتماس  درخواست ارائه نام یا اطالعات -ب-2

ی مذکور در این بخش استفاده نامهمنظور کسب رضایت والد یا تهیه رضایت

رضایت والد پس از یک مدت متعارف تحصیل نگردید،  کهدرصورتیشود و می

 کند؛ی قابل بازیابی حفظ نمیاربرگکاپراتور این اطالعات را در قالب 

از کودک که تنها برای پاسخگویی  شدهآوریجمع برخطاطالعات تماس  -ج-2

شود و جز در استفاده می باریکمستقیم به درخواست مشخصِ کودک بیش از 

شود حیطه آن درخواست، جهت برقراری مجدد ارتباط با کودک استفاده نمی

 مشروط بر آنکه:

i. ورطبههای بعدی، اپراتور پس از پاسخ اولیه به کودک و پیش از ارائه پاسخ 

آوری اطالعات تماس : جمعکندمطلع  یرزتا والد را از موارد  کندمتعارف تالش 

 تواند از اپراتوروالد می که ناکودک، اهدافِ استفاده از این اطالعات و این امک برخط

یابی ی قابل بازاربرگکده و آن را در قالب رکبخواهد استفاده دیگری از این اطالعات ن

 ؛کندنگهداری ن

ii. آوری اطالعات[ بدون اعالم به والد را مناسب در مواردی که کمیسیون ]جمع

تشخیص دهد که در مقرراتی طبق این بخش اعالن خواهد شد و در این امر باید 
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در نظر گرفت که دسترسی کودک به اطالعات و خدمات چه مزایایی دارد و چه 

 کند.خطراتی امنیت و حریمِ خصوصیِ وی را تهدید می

)به میزانی که عرفاً برای حمایت از  برخطنام کودک و اطالعات تماس  -د-2

 الزم باشد( و: گاهوبایمنی کودکِ حاضر در یک 

i. تنها به منظور حمایت از این ایمنی استفاده شود؛ 

ii. جهت برقراری مجدد تماس با کودک یا هر منظور دیگری استفاده نشود؛ و 

iii.  افشا نگردد، گاهوبدر آن 

ع مطل یرزتا والد را از موارد  کندمتعارف تالش  طوربهه اپراتور مشروط به آنک

کودک، اهدافِ استفاده از این اطالعات  برخطآوری نام و اطالعات تماس : جمعکند

تواند از اپراتور بخواهد استفاده دیگری از این اطالعات والد می که ناو این امک

 .کندابی نگهداری نی قابل بازیاربرگکننموده و آن را در قالب 

یا  گاهوبآوری، استفاده یا توزیع اطالعات مزبور توسط اپراتور جمع -ه-2

 به جهات زیر ضروری باشد: برخطخدمات 

i.  ؛گاهوبحمایت از امنیت و یکپارچگی 

ii. اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای پرهیز از خسارت؛ 

iii. پاسخگویی به فرایندهای قضایی؛ یا 

iv.  نهادهای اجرای قانون یا نهادهای تحقیق و بازرسی در ارائه اطالعات به

 خصوصِ امنیت عمومی به میزان مقرر در سایر مقررات قانونی.

اجازه  برخطیا خدمات  گاهوباین مقررات به اپراتور  ی خدمات:خاتمه -3

والد وی، طبق  هکیوقتخواهد داد که خدماتِ خود را برای کودک متوقف کند 

ب، نسبت به حفظِ اطالعاتِ شخصیِ کودک -1از بند  (ii) قمقررات مشروح در ش
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ی بیشترِ اپراتور از این اطالعات یا ی قابل بازیابی یا استفادهاربرگکدر قالب 

 دهد.آوریِ چنین اطالعاتی از کودک در آینده رضایت نمیجمع

 

 ضمانت اجرا -ج

ررات از این عنوان قانون، نقض مق 6505و  6503های مشروط به رعایت بخش

 a (a( )1( )B)7 57نقض قاعده مذکور در بند  مثابهبهمشروح در بند الف فوق، 

 کنندههای غیرمنصفانه یا گمراهتلقی خواهد شد که به تعریف اقدامات یا رویه

 پردازد.می

 

 قوانین معارض ایالتی -د

مات داها یا اقتوانند در خصوصِ آن فعالیتاز قوانین ایالتی یا محلی نمی یکهیچ

به اپراتورها در تجارتِ بینِ ایالتی یا تجارت  شدهفیتوصتجاری که در این فصل 

ی برخوردِ این بخش با آن در تعارض با نحوه کنند کهخارجی مسئولیتی تحمیل 

 ها یا اقدامات باشد.فعالیت

 

                                                            

 
پردازند کننده میهای غیرمنصفانه یا گمراهطبق این بند، قواعدی که به تعریف اقدامات یا رویه -7 

در تجارت  کنندهگمراههای غیرمنصفانه یا مشخص اقدامات و رویه طوربهه قواعدی هستند ک»

کنند مگر این عنوان از قانون( یا مؤثر بر تجارت را تعریف می (1)(a)45)تجارت به مفهوم بند 

ارگیریِ کآنکه کمیسیون پیرو این بخش، قواعد و مقررات تجاریِ مرتبط با مقررات توسعه و به

ند توانرا تدوین یا اعالن نکند. قواعد مذکور در این بخش می با مجوزهای الیتاستانداردها و فع

 «هایی باشد.شامل الزامات مقرر به منظور جلوگیری از چنین اقدامات ]غیرمنصفانه[ یا رویه
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 نقاط ایمن

 نقاط ایمن -6503بخش 

 رهنمودها -الف

از این  6502رات پاراگراف )ب( از بخش تواند الزامات مذکور در مقراپراتور می

که توسط  ای از رهنمودهای خودتنظیمیعنوان قانون را از طریق مجموعه

 یا سایر اشخاص تهیه و طبق پاراگراف برخطنمایندگان صنایع بازاریابی یا صنایع 

 ، رعایت کند.دشدهییتأ)ب( زیر 

 هامشوق)ب(  

 های خودتنظیمیمشوق -1

از این عنوان قانون، برای  6502یم مقرراتِ بخش یون، در تنظکمیس

به کودکان طبق  اعطاشدههای خودتنظیمیِ اپراتورها در راستای اجرای حمایت

 د.رکهایی مقرر خواهد الزامات قانونی مشروح در پاراگراف )ب( از آن بخش مشوق

 فرض پیروی از مقررات -2

 د تبعیتِ شخص از الزاماتهای فوق شامل مقرراتی هستند تا تضمین کننمشوق

شود که وی از این عنوان قانون زمانی پذیرفته می 6502قانونی مذکور در بخش 

و اطمینان از انطباقِ آن  رهنمودهایِ مصوبِ کمیسیون، پس از ابالغ و اعالم نظر

 ، تبعیت کند.6502رهنمودها با الزامات قانونیِ بخش 

 هاپاسخ سریع به درخواست -3

ها برای نقاط امن، در این روز پس از ثبتِ درخواست 180 کمیسیون ظرف

 کتبی ارائه خواهد کرد. صورتبهده و نتیجه را رکخصوص اقدام 
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 )ج( تجدیدنظرخواهی

در صورتِ اعالمِ تصمیم نهایی کمیسیون برای درخواستِ تصویب رهنمودها یا 

روز  180های تسلیمی تحتِ پاراگراف )ب( فوق پس از درخواست کهیدرصورت

 متحدهایاالتتوان تقاضای تجدیدنظر را در یک دادگاه بخشیِ نتیجه بمانند میبی

از عنوان پنجم مجموعه قوانین صالحیت  706مطرح کرد که طبق بخش  آمریکا

 رسیدگی داشته باشد.
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 ایالتی یهاهیرو

 اقدامات ایاالت 6504بخش 

 )الف( کلیات

ای دالیلی داشته ایالتی در پروندهدادستانِ کلِ  هرگاهاقدامات مدنی:  -1

شود یا در منافعِ شهروندانِ آن ایالت تهدید می کهاینباشد مبنی بر 

معرض تهدید است یا با عملکردِ شخصی به فعالیتی خالفِ مقررات 

گیرد، تحتِ تأثیر قرار می 6502کمیسیون در پاراگراف )ب( از بخش 

صالحِ بخش دعاوی ک دادگاه ذیتواند به والیت از ساکنانِ ایالت در یمی

 مدنی زیر را مطرح کند:

 دستور توقف آن فعالیت؛ -الف

 مقررات؛ تبعیت از الزام به -ب

مطالبه خسارات، استرداد وجه یا هر نوع دیگری از جبران خسارت از طرِف  -ج

 ساکنان آن ایالت؛ یا

 های جبرانی دیگری که دادگاه مناسب بداند.مطالبه روش -د

 اعالمیه -2

، پیش از طرح دعوی طبق پاراگراف مربوطهدادستان کل ایالتِ  کلیات: -الف

 فوق، موارد زیر را در اختیار کمیسیون قرار خواهد داد: 1

i. اعالمیه کتبی مبنی بر طرح دعوا؛ و 

ii. آن دعوا. یهیشکوائاز  یانسخه 

 موارد استثناء -ب
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i. کلیات 

 مشروح در بند الف دادستان کل تشخیص دهد که تسلیم اعالمیه کهیدرصورت

پذیر نیست، این بند در خصوص طرح دعوی توسط فوق پیش از طرح دعوی امکان

 دادستان کل آن ایالت رعایت نخواهد شد.

ii. اعالمیه 

فوق، دادستان کل ایالت، اعالمیه و یک نسخه از (i)  در صورت اقدام طبق بند

 دهد.با طرح دعوی به کمیسیون ارائه می زمانهمرا  هیشکوائ

 ب( ورود کمیسیون ]به دعوی[)

 کلیات -1

از پاراگراف )الف( فوق، کمیسیون این  2پس از وصول اعالمیه مذکور در بند 

 حق را خواهد داشت که در دعوای موضوع آن اعالمیه وارد شود.

 آثار ورود کمیسیون به دعوا -2

را چنانچه کمیسیون وارد دعوای مذکور در پاراگراف )الف( فوق گردد، این حق 

 خواهد داشت که:

i. شده در آن دعوا استماع گردد؛ واظهاراتش در رابطه هر موضوعِ مطرح 

ii. .درخواست تجدیدنظر بدهد 

 دستیار دادگاه -3

 عنوانبهاش به تصویب کمیسیون رسیده و شخصی که رهنمودهای خودتنظیمی

واست تواند درخگیرد، میای قرار میدفاع در دعویِ مذکور موردِ استنادِ هر خوانده

 .کنددستیاری دادگاه را در آن دعوا ب
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 )ج( تفسیر

در راستای اقامه دعوای مدنی طبق پاراگراف )الف( فوق، هیچ عبارتی در این 

بخش نباید به نحوی تفسیر شود که مانعِ اعمال اختیاراتِ قانونیِ دادستان کل 

 ایالت مربوطه در موارد زیر گردد:

i. انجام بررسی و تحقیقات؛ 

ii. های همراه با سوگند یا بدونِ آن؛ یانامهه شهادترسیدگی ب 

iii. .الزام به حضور شهود یا تهیه مدارک مستند یا ادله دیگر 

 )د( اقدامات کمیسیون

دعوایی توسط  6502هرگاه در خصوص نقض هریک از مقررات مشروح در بخش 

 تواند تا زمانی که دعوی درکمیسیون یا از طرف آن آغاز گردد، هیچ ایالتی نمی

یا خواندگان آن به دلیل نقض همان مقررات دعوایی  جریان است علیه خوانده

 مرتبط با پاراگراف )الف( طرح کند.

 )ه( حوزه صالحیت؛ محل رسیدگی به دعوا

 حوزه صالحیت -1

توان در دادگاه بخش پاراگراف )الف( فوق را می دعاوی مذکور درتمامی 

قانون واجد  28از عنوان  1391بخش  اقامه نمود که طبق آمریکا متحدهایاالت

 شرایط صالحیت باشد.

 محل رسیدگی به دعوا -2

توان در هر بخشی به طبق پاراگراف )الف(، رسیدگی را می شدهاقامهدر دعوای 

 انجام رساند که خوانده در آن:

i. ساکن باشد؛ یا 
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ii. .یافت شود 

 

 مسئول اجرای قانون و قابلیت اعمال

 نون و قابلیت اعمالمسئول اجرای قا -6505بخش 

 )الف( کلیات

گردد این بخش توسط کمیسیون و طبق قانون کمیسیون تجارت فدرال اجرا می

 مگر آنکه خالف آن ذکر شود.

 )ب( مقررات

 رعایت مقرراتِ این فصل طبق مواد قانونی زیر اجرا خواهد شد:

، آمریکامجموعه قوانین  12از قانون صندوق بیمه فدرال )بخش  8بخش  -1-ب

 :در خصوص( 1818

i. های خارجی، از طریق های ملی، شعب فدرال و نمایندگان فدرال بانکبانک

 اداره نظارت بر ارز؛

ii. های ملی(، شعب و نمایندگان بانک جزبههای عضو نظام ذخیره فدرال )بانک

های شعب فدرال، نمایندگان فدرال و شعب ایالتی بانک جزبههای خارجی )بانک

های دهنده که تحت مالکیت یا نظارت بانکی تجارِی وامهاخارجی(، شرکت

)اِی( قانون ذخیره فدرال  25یا  25هایی که طبق بخش خارجی هستند و سازمان

 ؛ ومدیرههیئتکنند، از طریق فعالیت می

iii. ای اعض جزبهی شرکت صندوق بیمه فدرال باشند )هایی که تحتِ بیمهبانک

های خارجی، از طریق ایالتی بانک یشدهمهیبنظام ذخیره فدرال( و شعب 

 شرکت صندوق بیمه فدرال. مدیرههیئت
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، آمریکامجموعه قوانین  12قانون صندوق بیمه فدرال )بخش  8بخش  -2-ب

هایشان توسط شرکت صندوق که سپرده یاندازپسهای (، در مورد انجمن1818

 جویی؛صرفهاز طریق مدیر اداره نظارت بر باشند،  شدهنیتضمبیمه فدرال 

، آمریکااز مجموعه قوانین  12قانون اتحادیه اعتبارات فدرال )بخش  -3-ب

 هیئتو ادامه(، در خصوص هر نوع اتحادیه اعتباری فدرال، از طریق  1751

 اتحادیه اعتبارات ملی؛ کنندهاداره

 ونقلحمل، در خصوص هر نوع 49از عنوان  VIIاز عنوان فرعی  Aبخش  -4-ب

 .ونقلحملهوایی خارجی مشمول آن بخش، از طریق دبیرخانه  ونقلحملهوایی یا 

از  7، )بخش 1921کنندگان و محوطه نگهداری دام  بندیقانون بسته -5-ب

 7از آن قانون )بخش  406( )جز در مورد مقرر در بخش آمریکامجموعه قوانین 

طریق  ((، در خصوص هر نوع فعالیت مشمول آن قانون، از227، 226قوانین، 

 دبیرخانه کشاورزی؛ و

 181، آمریکااز مجموعه قوانین  12)بخش  1971قانون اعتبارات مزارع  -6-ب

های فدرال، فدرال، انجمن بانک زمین هایزمینو ادامه(، در خصوص هر نوع بانک 

از طریق اداره اعتبارات  ی اعتباری فدرال یا انجمن اعتبارات تولید،بانکِ واسطه

 .مزارع

 عمال اختیارات خاص)ج( اِ

در راستای اِعمال اختیارات هر یک از نهادهای مورد اشاره در پاراگراف )الف( 

فوق طبق هر یک از قوانین مذکور در آن پاراگراف، فرض بر آن است که نقض 

هریک از الزامات مقرر در این فصل، نقض الزامات مقرر در آن قانون خواهد بود. 

 هااین نهادها که مشخصاً در پاراگراف )الف( فوق بدانعالوه بر اختیارات قانونیِ 

توانند به منظور اشاره شده، هریک از نهادهای نامبرده شده در آن پاراگراف می
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اده د هاآنتضمین رعایت الزامات مقرر در این فصل، هر اختیار دیگری که قانون به 

 .کننداعمال 

 )د( اقدامات کمیسیون

خواهد شد، با  6502کمیسیون مذکور در بخش کمیسیون مانع نقض قواعد 

استفاده از همان روش، همان ابزار و همان حوزه صالحیت، اختیارات و تکالیف، 

که تمام شروط و مقررات حاکم در قانون کمیسیون تجارت فدرال در  طورهمان

سازند. هر نهادی که این قواعد را نقض این فصل درج شده و قسمتی از آن را می

مشمول مجازات خواهد بود و ]از سوی دیگر[ این حق را خواهد داشت که از  ،کند

های مقرر در قانون کمیسیون تجارت فدرال بهره ببرد، با همان امتیازات و مصونیت

تمام  کهنحویبهروش، همان ابزار و همان حوزه صالحیت، اختیارات و تکالیف 

رال در این فصل درج شده و شروط و مقررات حاکم در قانون کمیسیون تجارت فد

 سازند.قسمتی از آن را می

 )ه( تأثیر بر سایر قوانین 

از مقرراتِ این فصل نباید به نحوی تفسیر شود که اختیارات کمیسیون،  یکهیچ

 .کندرا محدود  طبقِ سایر مقررات قانونی

 

 هابازبینی

 بررسی و بازنگری قانون -6506بخش 

این  6502االجرا شدن مقرراتی که طبق بخش خ الزمحداکثر تا پنج سال از تاری

 باید:کمیسیون عنوان از قانون اعالن شده، 
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تأثیر اجرای آن بر اقدامات  ازجمله، کنداجرای این فصلِ قانون را بررسی  -1

آوری و افشای اطالعات مربوط به کودکان، توانایی کودکان مرتبط با جمع

خاب خودشان و تأثیر آن بر وجود به انت برخطدر دسترسی به اطالعات 

 های مخصوصِ کودکان؛ وگاهوب

را آماده کند و به  1ی نتایج بررسی مذکور در پاراگراف گزارشی درباره -2

 کنگره تحویل دهد.

Clayton Act (15 U.S.C. 15g(2) ،)()از قانون کالیتون  4G(2)ف بخش طبق تعری -1

ع المنافمریکا، بخش کلمبیا، مشترکآ متحدهاالتیاهای عبارت است از هریک از ایالت« ایالت»

 آمریکا. متحدهاالتیاها یا قلمروهای تحت مالکیت پورتوریکو و هر یک از سرزمین

2 - 15 U.S. Code §45- Unfair methods of competition unlawful; 

prevention by Commission 
3 pen pal service 

مریکا اعم از آ متحدهاالتیاعبارت است از هر یک از مقامات دولت « نهاد»بنابر این تعریف،  -4 

 -2کنگره؛  -1: یرزنهادهای  جزبهاینکه در قلمروی نهاد دیگر یا تحت نظارت آن باشد یا نه 

 -4؛ متحدهاالتیاهای قلمروهای سرزمینی یا تحت تملک دولت -3؛ متحدهاالتیا هایدادگاه

 ...این قانون 552الزامات مقرر در بخش  جزبهدولت بخش کلمبیا؛ و 

                                                            

 


