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 انت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازیيسند ص

 دمهـمق

 ب جلسهمصو« اطالعات یشبکه مل تبيين الزامات»در راستای  ،یمجاز یصيانت از کودکان و نوجوانان در فضاسند 

 25/06/1399مورخ  66مصوب جلسه شماره « طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات»و  20/9/1395مورخ   35 شماره

ره شماو در جلسات تدوين  انو نوجوان انکودکصيانت از خردساالن، برداری از فضای مجازی و ارتقاء بهرهو با هدف 

 به تصويب رسيد.17/03/1400رخ مو 71شماره و  26/12/1399مورخ  70شماره ، 28/11/1399مورخ  69

 تعاریف و اختصارات - 1ماده 

بخش عالیيد، سالم و تاستفاده مف یبرا ايجاد شرايط مناسب منظورکه به يجابی و سلبیمجموعه اقدامات ا صیانت: -1-1

 شود؛یانجام م آناز  یناش هایيبدر برابر آس فضای مجازی و مراقبت از آناناز  کودکان و نوجوانان

سال که در قلمرو حاکميت جمهوری اسالمی ايران قرار  18کمتر از کليه افراد  :، کودکان و نوجوانانخردساالن -1-2

 ؛شوندمیبندی سنی ردهسند تحول بنيادين آموزش و پرورش  در چارچوبد و دارن

، اطالعاتدسترسی به  از شدهيفطح مشخص و تعرسکه  اطالعات یمل شبکه بستر بر 1بومیزيست :محیط صیانت شده -1-3

 ؛کندتامين میکودک و نوجوان  خردسال، یاجتماع و یفرهنگ یهایژگيو گريجنس و د ،برحسب سنو خدمات را  ارتباطات

 هدف -2ماده 

ايرانی برای استفاده -ی فضای مجازی ويژه خردساالن، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسالمیسازفراهم

 های احتمالی آن.يشگيری از آسيبمناسب از فضای مجازی و پ

 ی کالنهااستیس -3ماده 

و  ويژه خردساالن، کودکان و نوجوانان با محتوای متنوع بستر شبکه ملی اطالعاتشده بر های صيانتتوسعه محيط -3-1

  ؛هاآنگويی به نيازهای ضروری ارتباطی و محتوايی قابليت پاسخ وجذاب 

 خانواده در هدايت، حمايت و مراقبت؛ محوری   نقش  ايفای  و مربيان و اولياءی و توانمندسازی سازاريهشی، سازآگاه -3-2

 ؛های جسمی و فرهنگی و تأمين اطمينان و اعتمادبندی کليه محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسيت و ويژگیرده -3-3

                                              
1 Ecosystem 
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ه محتوا و خدمات سالم، مفيد و ايمن ويژه يبخش غيردولتی فعال در ارا مشارکت محوریتشويق، ساماندهی و  -3-4

 ؛هاآنه محتوا و خدمات مضر به يکودکان و نوجوانان و پيشگيری از اراخردساالن، 

 مجرمان و تهديدکنندگان امنيت خردساالن، کودکان و نوجوانان در فضای مجازی؛ ،با بزهکارانکارآمد قضايی و انتظامی   مقابلهتشديد  -3-5

 مجازی؛ فضای ازو هدفمند  استفاده کارآمدافزايی خردساالن، کودکان و نوجوانان برای ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت -3-6

 خصوصفضای مجازی بهاز  یناش هایيبدر برابر آس کودکان و نوجوانانخردساالن، از  اجتماعیروانی و مراقبت  -3-7

 ديده؛افراد در معرض خطر و آسيب

 در توليد و توزيع خدمات و محتوای نوجوانان تيظرف از استفادهت  محوری  بخش غيردولتی و مشارکساماندهی و  -3-8

 های الزم و جلوگيری از انحصار؛سالم با ايجاد مشوق

 ؛يمنو اسالم، مفيد  ی مجازیفضا حوزه در یالمللنيب یهایتوسعه همکار -3-9

  .پيشگيری از مخاطرات برایايجاد سازوکار فنی و قانونی سالمت محتوا  -3-10

 اقدامات کالن و تقسیم کار ملی-4ماده 

 مدیریت و راهبری -الف

 یاکودکان و نوجوانان در فضخردساالن، از  يانتصو مقررات عمومی عملياتی تدوين الگوی مديريت کالن، راهبری و  -4-1

وزارت  اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت نمايندگان عضويتای با از طريق کميته یمجاز یفضا یتوسط مرکز مل یمجاز

وزارت ، اطالعاتوزارت  اطالعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فناوری و ارتباطات وزارت ،وپرورشآموزش

، مرکز اسالمی تبليغات سازمان صداوسيمای ج.ا.ا.، سازمان انتظامی ج.ا.ا.، نيروی قوه قضائيه،، صنعت، معدن و تجارت

نماينده نفر  دو ،فضای مجازی عالیشورای دو نفر از اعضای حقيقیمستضعفين،  بسيج ه، سازمانهای علميمديريت حوزه

 ؛ رئيس مرکز ملی فضای مجازی عالی ودبير شورای از بخش خصوصی و از اساتيد دانشگاه به انتخاب

 ایجاد محیط صیانت شده  -ب

، امکان دسترسی هويتاعم از احراز مجازی  شدهصيانت هایو پيشران ويژه محيط يجاد زيرساخت و خدمات پايها -4-2

گذاری برای ترغيب دارندگان و مقررات پرداختدهی، خدمات ، گزارش2اولياءشده، امکان نظارت بندیطبقه

های ارايه خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات به توسعه زيرساخت و خدمات پايه در اين محيط توسط وزارت پروانه

 ؛ شش ماهظرف مدت با همکاری نهادهای ذيربط ارتباطات و فناوری اطالعات 

شده صيانت مجازی )های(ی محيطسازادهيپبايست ضمن ر میدارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطی ثابت و سيا تبصره:

 نمايند. فراهم ها رامحتوا و خدمات موجود در اين محيطبرداری از و توانايی بهرهدر شبکه خود، دسترسی 

                                              
2 Parental control  
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 شدهیبندردهتوسعه محتوا و خدمات  -ج

وکار محتوا و خدمات مورد نياز در محيط صيانت شده اعم از بررسی و اصالح قيمت خدمات تأمين پايداری کسب  -4-3

 یهاشرکتندی بالسهم، تخصيص اعتبارات ساليانه به توليدکنندگان محتوا و خدمات و تشويق و رتبهافزوده و حقارزش

 ؛و سازمان صداوسيمای ج.ا.ا. یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمتوسط حوزه  ينبرتر ا

 یهارستفه ييدتا ،مورد اطمينان محتوا و خدمات دارکردنو نشان يزیمم ،های اعتبارسنجینصاب ين ضوابط وتدو -4-4

با همکاری ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمتوسط بندی محتوا و خدمات و رده ياه و ايجاد سامانه نظارتو س يدسف

  ؛و سازمان صداوسيمای ج.ا.ا. وپرورشوزارت آموزش ،سازمان تبليغات اسالمی

 نظارت افزارهایاعم ازجويشگر ايمن، نرمشده )ی بومی مورد نياز محيط صيانتافزارهاسختافزارها و توسعه نرم از يتحما -4-5

وزارت صنعت، معدن و تجارت  همکاری با جمهوریمعاونت علمی و فناوری رياست ( توسطآموزیهای دانشتبلت و اولياء

  و فناوری اطالعات؛وزارت ارتباطات و 

به مرتبط با خردسال، کودک و نوجوان دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی هيسکوها و اراکليه بودن ملزم -4-6

 ؛شده ظرف مدت يک سالدر بستر محيط صيانتارايه 

ا ب وپرورشآموزشکارگيری نوجوانان مستعد و خالق برای توسعه محتوا و خدمات مفيد و سازنده، توسط وزارت به -4-7

 .المیو وزارت فرهنگ و ارشاد اس ی ج.ا.ا.سازمان صداوسيما ی،سازمان تبليغات اسالمين، مستضعف يجسازمان بسهمکاری 

 حمایت و مراقبت -د

برای کمک به  3ی خط تماس مشاوره برخطاندازراهو  هاخانوادهنظام خدمات مشاوره و مددکاری به  توسعه -4-8

ارزان و در دسترس با  صورت بهها، خردساالن، کودکان و نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی خانواده

 ،زيستی کشور(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )سازمان بهو مشارکت وپرورش وزارت آموزشمحوريت 

 ؛ ماهشش ظرف مدت و مشارکت مردمی بخش خصوصی، نيروی انتظامی ج.ا.ا.

گزارشات و دريافت  در فضای مجازی کودکان و نوجوانانخردساالن،  يهجرائم عل يژهو 4یخط تماس اضطرار یاندازراه -4-9

و در ارتباط با ديگر مراجع و ضابطان ذيصالح برای مداخله، پيشگيری از وقوع جرم، تعقيب  5به صورت سريع و آسان

ازمان )سی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعهمکاری ديده توسط نيروی انتظامی ج.ا.ا. با مجرمان و حمايت از افراد آسيب

 رف شش ماه؛ ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بخش غيردولتی ظبهزيستی کشور(

موضوع قانون حمايت از اطفال و نوجوانان و تالش برای « دفتر حمايت از اطفال و نوجوانان قوه قضائيه»تقويت  -4-10

ردساالن، خ عليه جرائم و ، سوءاستفاده در تبليغاتآميزمخاطره هایشناسايی، پيشگيری و مقابله با وضعيت

                                              
3 Helpline 

4 Hotline 

5One click away 
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وزارت تعاون، کار و در فضای مجازی با همکاری ناهنجار محتوای خدمات و و دسترسی به  نوجوانان و کودکان

اطات وزارت ارتب ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،نيروی انتظامی ج.ا.ا. ،(سازمان بهزيستی کشوررفاه اجتماعی )

 ؛ و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و فناوری اطالعات

بندی و ردهها، صيانت از دادهبه نظارت،  یمجاز یدهندگان محتوا و خدمات فضاسکوها و ارائهکليه بودن ملزم -4-11

از خدمات عمومی و در معرض ديد قرارندادن تبليغات، محتوا و خدمات هر رده سنی محتوا و خدمات ويژه  تفکيک

 ظرف مدت يک سال؛  هاآنبرداری غيرمجاز از اطالعات مضر به اين سنين و نيز جلوگيری از افشاء يا بهره

 یمجاز یدهندگان محتوا و خدمات فضاسکوها و ارائهه يلکرانحصاری يغ یرسانغ و اطالعيتبلنظارت، ت، يحما -4-12

صداوسيمای ج.ا.ا. در  سازمانوپرورش و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت آموزششده  صيانت

 ؛1-4بند چارچوب مصوبات کميته موضوع 

 و ارتقای سواد فضای مجازی یسازفرهنگ -ه

شده و نحوه و ترويج محتوا و خدمات موجود در محيط مجازی صيانتسواد فضای مجازی ی، آموزش رساناطالع -4-13

با وپرورش وزارت آموزش و ی ج.ا.ا.مايصداوسشده در اين محيط توسط سازمان استفاده از امکانات تعبيه

 ارتباطات و فناوری اطالعات؛ وزارتهمکاری 

توسط  6هاعملياتی مراقبت از فرزندان در فضای مجازی ويژه خانواده-اجرايی توليد، ترويج و عرضه راهنمای -4-14

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نيروی انتظامی ج.ا.ا. و وپرورشآموزشوزارت  ،سازمان تبليغات اسالمی

 ؛هاهای قانونی آنيتمسئولدر حيطه  سازمان بسيج مستضعفين

وپرورش زشآمو وزارت در استفاده از فضای مجازی توسطها آن و اولياء نوجوانانپذيری ترويج و تقويت فرهنگ مسئوليت -4-15

 ی ج.ا.ا.؛با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان صداوسيما

 یالمللنیبتعامالت  -و

رعايت استانداردها و  منظوربهالمللی دهندگان خارجی و نهادهای بينافزا با کشورها، سرويستعامل مؤثر و هم -4-16

، وزارت امور خارجهبا همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات معيارهای جمهوری اسالمی ايران توسط 

 ؛ضاييهققوهو  وزارت صنعت، معدن و تجارت ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وص ی در خصالمللنيبی هابرنامهو  هاکارگروهی تجارب موفق از طريق شرکت در مجامع، ريالگوگالگودهی و  -4-17

صيانت از خردساالن، کودکان و نوجوانان توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 

 . اطالعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نيروی انتظامی ج.ا.ا.

 

                                              
و  یاقتصاد یهایبردارهانواع کال یمعرف، یمجاز یدر رابطه با فضا و فرزندان اولياء یهاتيحقوق و مسئولامل شکاربردی و ساده که حداقل  مرجعيک  6

و  قبتمناسب مرا یهاوهيدر رابطه با ابعاد مراقبت و ش یآموزش و توانمندساز، یمجاز یدر فضا خردساالن، کودکان و نوجواناناز  یاحتمال یهاسوءاستفاده
 .ی( مرتبط با مراقبت خانوادگیو خارج ی)داخل یافزارهانرم یريکارگو آموزش به یمعرف


