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پیشگفتار

اين كتاب، يکی از مجموعه آثاری اســت كه توســط »مركز توســعه فناوری اطالعات و رسانه های 
ديجیتال« در راســتای مأموريت گســترش فرهنگ صحیح زندگي در فضاي مجازي و افزايش ايمنی 

كاربران در اين محیط تدوين و منتشر شده است.
اين كتاب ترجمه ای از گزارش »كمیسیون قانون حفاظت از كودكان برخط« است و نمونه ای شاخص 
از يک ســند سیاست گذاری عمومی در حوزه فضای مجازی است كه به سفارش كنگره اياالت متحده 
در سال2000 میالدی تهیه شده است. اما به نظر اين مركز، علي رغم گذشت بیش از ده   سال از زمان 
تهیه اين گزارش و وقوع تحوالت فراوان در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات، همچنان اين ســند از 
جهات متعدد مفید و ارزشــمند است. شرح جايگاه و اهمیت اين گزارش در فصل اول اين كتاب ارائه 

مي شود.
از آن رو كه گزارش و پیوست ها، اسناد رسمي محسوب می شوند، هنگام ترجمه حداكثر تالش براي 
وفاداري به متن اصلي صورت گرفته اســت. عبارت هايي كه داخل پرانتز قرار دارد، شــامل توضیحاتي 
است كه به همین صورت در گزارش اصلي نیز مندرج بوده و مواردي كه در كروشه قرار دارد براي فهم 
آسان تر متن توسط مترجمان و ويراستاران افزوده شده است. در عین حال، سعي شده تا متن ترجمه 
براي خواننده فارسي زبان نیز ساده و روان باشد، اما با توجه به تخصصي بودن موضوع، در برخي موارد 
ترجمه فارسي قدري دشوار شده است. براي رفع اين مشکل، در زيرنويس معادل انگلیسي اصطالحات 
تخصصي يا كلمات دشــوار ذكر گرديده و در انتها نیز به صورت يک واژه نامه فارســي به التین، اين 

اصطالحات به همراه شرحي مختصر آورده شده است. 
مترجم و ويراســتار علمی اثر، »ســید آرش وكیلیان«، در هر قسمتی كه برای درک مطلب، نیاز به 
توضیح اضافه بوده، كوشــیده است در زيرنويس، توضیحاتی ارائه كند و هرجا به علت تغییر فناوری و 
روش، دگرگونی در شــرايط پديد آمده، بیان نمايد. همچنین مواردی نظیر دسترسی و اثربخشی يک 
فناوری و روش را كه با گذشــت زمان تغییر پیدا كرده اســت ذكر كند؛ لذا همه توضیحات مندرج در 

زيرنويس ها جز مواردي كه صريحاً عبارت )گزارش( آمده، به قلم ويراستار علمی نوشته شده است.
بــرای پی بردن به همــه اطالعات الزم درخصوص چارچوب نظام حقوقــی و نگرش فرهنگی اياالت 
متحده، به توضیحاتی بیش از آنچه در اين ســند و زيرنويس ها ارائه شــده، نیاز است. همچنین برای 
وقوف به جزئیات فناوری ها و روش های مورد بررســی در اين گزارش كه به اختصار توضیح داده شده 
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اســت، الزم است خواننده آشــنايی اجمالی با فناوری اطالعات و مســائل اين حوزه داشته باشد؛ لذا 
مخاطب آشــنا با چارچوب حقوقــی و فرهنگی اياالت متحده و حوزه فنــاوری اطالعات و ارتباطات، 
بهتر و بیشتر می تواند از مطالب بهره مند شود. اما در نهايت اين متن براي مخاطب عام نگاشته نشده 
است و فهم آن مستلزم دقت، مطالعه ديباچه و زيرنويس ها و قدري دانش عمومي درخصوص موضوع 

گزارش است.
همچنین برای ســهولت درک مطلب در بخش نخست و پیش از ترجمه گزارش، ديباچه اي با عنوان 
»درآمدی بر حفاظت از كودكان برخط« توســط ويراســتار علمي نگاشته شــده است. براي سهولت 
مطالعه گزارش اصلي، بخش »خالصه موارد اجرايی«، تحت عنوان »جمع بندی« به پايان مطالب و قبل 
از پیوست ها منتقل شده است. در انتها پیوست هايي مشتمل بر بیانیه ها و اظهارات اعضاي كمیسیون 

و ترجمه قوانین مرتبط جهت كسب اطالعات تکمیلي آورده شده است.
سرانجام پیشنهاد مي شود نهادهاي ذي ربط به خصوص شورای  عالی فضای مجازی و مجلس شورای 
اســالمی تحقیقی را با اسلوبی مشابه، اما براســاس چارچوب فرهنگی اسالمی-ايرانی و نظام حقوقی 
جمهوری اسالمی ايران طراحی كنند، تا گروهی از خبرگان كشور و نیز كارشناسان امر از ساير كشورها 
و ســازمان های بین المللی درخصوص راهکارهای دســتیابی به محیطی امن برای عموم خانواده ها و 
به خصــوص كودكان و نوجوانان در فضای مجازی اظهارنظر كننــد تا از اين طريق مزايا و معايب اين 
راهکارها مشخص شود. سپس براساس نتايج اين تحقیق، قوانین و مقررات الزم برای كشور وضع شود 

و فناوری ها و روش های مرتبط توسعه يابد. 
در پايان از جناب آقای سید »آرش وكیلیان«، مترجم ارشد و ويراستار علمي و نیز از آقايان »مصطفي 
خادم المله« و »احسان مشهدي محمد« كه با ارائه نکات فني در حوزه اينترنت و همکاری در ويرايش و 
ساده سازي متن، ايشان را ياري نمودند، تقدير مي شود. همچنین از آقايان »محمد احدي« و»سیدمحمدرضا 
میرهاشــمي« برای ترجمه پیوســت ها و خانم ها »لیال خضرراه دوست« و »سعیده  حبیبي اصل« و آقاي 
»سیديوســف موسوي نسب« براي اصالح و روان ســازي ترجمه اثر، قدرداني مي شود. به عالوه، از خانم 

»فخري مرجاني« برای ويراستاری ادبي و آقاي »علي رياحي« بابت بازخواني تشکر مي شود.

مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجیتال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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بخش اول
درآمدی بر حفاظت از كودكان برخط

اين بخش ديباچه ای اســت براي درک بهتر گزارش تهیه شده توسط »كمیسیون قانون حفاظت از 
كودكان برخط« كه در ســال2000 میالدی برای كنگره اياالت متحده آمريکا نوشته شده است. امید 
است خوانندگان كه احتماالً از جمله مديران يا سیاست گذاران مرتبط با حوزه فضای مجازی و فناوری 

اطالعات و ارتباطات هستند، با مطالعه اين ديباچه، ماهیت اين گزارش را بهتر درک نمايند. 
اين پیشــگفتار حاصل پرسش  و پاســخ هايی است كه نگارنده به عنوان كارشــناس فعال در زمینه 
حفاظت از كودكان برخط در تعامل با اسناد، كارشناسان ساير كشورها و سازمان های بین المللی با آن 
مواجه بوده اســت. اين بخش در مســیر وارونه سیر تاريخی نگاشته شده است و موضوع را از انتها و با 
طرح پرسش ها و ابهامات مرتبط با آن روايت می كند، تا خوانندگان بهتر به سرشت آن پی ببرند. امید 

است با ياري خداوند متعال پیچیدگی ها و شگفتی های نهفته در اين موضوع به خوبی بیان شود.
امروزه اصطالح »حفاظت از كودكان برخط1« يک اصطالح بین المللی نســبتاً شــناخته شده است، 
به طوری كه در اتحاديه بین المللی مخابرات، كارگروهی برای پیشبرد آن در سطح جهان از سال2008 
میالدی ايجاد و حتی در قطعنامه »كنفرانس سران مختار اتحاديه بین المللی مخابرات سال2010« به 
آن اشــاره شده است. عالوه بر آن در »پروتکل اختیاری كنوانسیون حقوق كودک درخصوص فروش، 
فحشا و هرزه نگاری كودكان2« كه از سال2002 میالدی به اجرا درآمد، نیز به اين موضوع اشاره شده 
اســت. مقصود آن است، كه كم ساالن، يعنی افراد كمتر از 18ســال، بايد در برابر مخاطرات احتمالی 
محیط اينترنت و در كل هر نوع تراكنشــي در شــبکه ارتباطی تحت حفاظت قرار گیرند. البته اين به 
معنای آن نیســت كه آن ها نتوانند به محتوای جنســی آشکار3 بزرگســاالن در اينترنت دست يابند، 
بلکه صرفاً محتواها و رفتارهای مرتبط با كودكان شــامل هرزه نگاری كودكان، سوءاستفاده از كودكان، 
قلدری و خشونت علیه كودكان و نظاير آن ممنوع است؛ يعنی كودک نبايد مفعول و به اصطالح قربانی 

اين رفتارها باشد.

1. Child Online Protection

2. Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

sexually explicit material(.3( مواردی است كه به طور علنی نشان دهنده رابطه جنسی باشد.
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 اما برای خوانندگان مسلمان ايرانی كه مأنوس با فرهنگ اسالمی-ايرانی هستند و با محیط فرهنگی 
و حقوقی جهان و به خصوص لیبرال-دموكراســی كه واضع اين سرمشــق بوده، ناآشــنا هستند؛ اين 
شیوه ی طرح مسئله می تواند عجیب و سؤال برانگیز باشد. چرا محیط بايد پر از ناامنی و مخاطره باشد 
و سپس كودكان در برابر مخاطرات حفاظت شوند؟! چرا تالش نمی شود كه اينترنت به اصطالح سالم، 
امن، پاک يا حالل باشــد تا اين سطح از مخاطرات، كودكان را تهديد نکند؟! چنانچه محتواهايی نظیر 
خشونِت لجام گســیخته يا هرزه نگاري بد است، چرا برای عموم بزرگساالن آزاد و حتی قانونی است و 
فقط كودكان و نوجوانان بايد در برابر آن حفاظت شــوند؟! مگر در كشــورهای غیراسالمی رفتارهای 
جنســی در افراد كمتر از 18ســال ممنوع است، كه درخصوص آن در فضای مجازی حساسیت وجود 
دارد؟! مگر می توان انتظار داشــت كودكان رفتارهای خشــونت بار يا جنســی بزرگساالن را به وضوح 

ببینند و نخواهند خود، آن را بیازمايند؟! 
اين ها و بســیاری سؤاالت ديگر بايد به درســتی فهمیده و پاسخ داده شود، تا موضوع اين گزارش و 
رويکرد خاص آن و نیز ســاير گزارش ها و اسناد بین المللی اين حوزه به خوبی درک شود. برای فهم و 

پاسخ به اين سؤاالت، ذكر چند مقدمه ضروری است:
مقدمه 1. مدت ها پیــش، يعنی قبل از دهه1960میالدی، نظام اخالقی كشــورهای غربی هنوز با 
اخالق مســیحی بسیار آمیخته بود و اخالق فايده گرايانه ی لیبرال در حوزه زندگي فردی بسط نیافته 
بود. مردم كشــورهای غرب اعم از ديندار و بی دين در رفتار جنســی تابع فرهنگ مســیحی بودند و 
به شــکلی ســنتی ازدواج می كردند. هرچند رفتارهای خارج از چارچــوب ازدواج، جرم يا گناه تلقی 
نمی شد، اما از نظر اجتماعي ناهنجار محسوب می شد و ناپسند بود. در دهه1960 میالدی مجموعه ای 
از رخدادهای سیاســی و اجتماعی، منجر به اعتراضات گســترده جوانان و جنبش های اجتماعی شد، 
كه يکی از مطالبات اين جنبش ها، رهايی از قیود و هنجارهای اخالق ســنتی و عمدتاً مســیحی بود. 
اين جوانان می خواســتند همان طور كه در انديشــه، سیاســت و اقتصاد، لیبرال يا اومانیست بودند، 
در اخالقیــات فردی نیز بر مبنای همین سرمشــق عمل كنند؛ لذا تحولــی رخ داد كه از آن تعبیر به 
»انقالب جنسی« می شود. درنتیجه ی آن، نظام اخالقی سنتی دچار شکست شد و اشکال متنوع روابط 
جنســی به رسمیت شناخته شــد. از آن تاريخ، نوعی از محتوا يا رفتار تحت عنوان »محتوای مختص 
بزرگساالن1« در حوزه فرهنگ و حقوق وارد شد، بیان جنسی به عنوان گونه ای از بیان، تحت حمايت 

اصل آزادی بیان در كشورهای غربی درآمد و »جامعه اباحه گرا« شکل گرفت.

1. Adult content
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مقدمه 2. در عصر رســانه های جمعی كه از زمــان چاپ كتاب )قرن15( تا زمان انقالب اطالعات و 
ارتباطات )دهه1980( را شــامل می شود، رســانه های جمعی و به خصوص سازمان های پخش راديو و 
تلويزيون تحت ضوابط و قیود مشــخص در سرتاسر جهان عمل می كردند. مطابق اين ضوابط، پخش 
محتوای خشــونت بار و جنسی بايد كنترل و محدود می شد؛ يعنی يا چنین محتوايی در كل ممنوع و 
يا پخش آن محدود به ســاعات خاصی از نیمه شب بود. بدين ترتیب عموم مردم و به خصوص كودكان 
و نوجوانان تا حد امکان از شــر ايــن محتوا محفوظ می ماندند. در اين راســتا نظام های رتبه بندی و 
معیارهای متعدد شــکل گرفت و هنجار خاصی بر انتشــار محتوا و مصرف رسانه ها حاكم شد. هرچند 
اين مقررات لزوماً قانون نبود، اما رسانه های جمعی تالش می كردند به آن پايبند باشند. با وقوع انقالب 
اطالعــات و ارتباطات و ظهور پديده هايی همچون ماهواره ها و ســپس اينترنت، اين نظم فرو ريخت. 
پخش بین المللی ماهواره ها امکان زمان بندی را بسیار دشوار می كرد و در كل زمان مندنبودن اينترنت 
برخالف اين نظام بود. ضمن آنکه محتوای اينترنت توسط سازمان های عريض و طويل رسانه ای تولید 
نمی شــد، تا به راحتی قابل كنترل باشــد، بلکه میلیون ها كاربر از اقصی نقاط شــبکه، محتوا را در آن 
وارد و منتشــر می كردند. چنین ساختاری نه كنترل متمركز را برمی تابید و نه حتی در حوزه قضايی 
كشوری معین واقع بود، تا بتوان برای آن قانون وضع كرد؛ لذا عموم مردم و حتی كودكان و نوجوانان 

به سهولت در معرض محتوای مختص بزرگساالن قرار گرفتند.
مقدمه 3. اينترنت كه در اياالت متحده براي كاربردهاي نظامي ايجاد شده و سپس به حوزه دانشگاهي 
و علمي توســعه يافته بود، از ابتداي دهه1990 میالدی وارد حوزه عمومي و تجاري  شــد. بدين ترتیب 
اينترنت تبديل به بستري جديد براي شکل گیري گونه اي جديد از ارتباطات شد. در اين محیط نوپديد، 
كاربران به سهولت و با هزينه اندک، محتوا را منتشر مي كردند و يا به آن دست مي يافتند، بي آنکه تابع 
قوانین و مقررات خاصي باشــند. اين موضوع براي سیاســت گذاران و قانون گذاران اياالت متحده يادآور 
»غرب وحشي« بود؛ لذا به سرعت دست به كار وضع قوانیني تحت عنوان »قوانین ]ضد[هرزگی1« شدند 
و در دهه1990 قوانین و مقررات متعددي را در ســطوح محلــي، ايالتي و فدرال براي كنترل محتواي 

اينترنت و به خصوص حفاظت از كودكان و نوجوانان در برابر محتواي مختص بزرگساالن وضع كردند.

 1. obscenity laws
قوانینی است كه در جهت ارتقای عفت عمومی و مقابله با نشر موارد مضر برای كم ساالن وضع شده بود. نمونه هايی از 
آن در مقدمه اين گزارش و در پیوست متن آورده شده است. اغلب اين قوانین به علت نقض معیار آزادی بیان مندرج 

در نخستین متمم قانون اساسی به تدريج توسط ديوان عالی و ديوان های ايالتی نقض شد.
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مهم ترين اين قوانین عبارت بود از »قانون عفت در ارتباطات1« كه به عنوان فصل پنجم »قانون جامع 
ارتباطات« در ســال1995 میالدی به تصويب رسید. علي رغم اينکه اين قانون با اكثريت قوي؛ 84 در 
برابر 16 رأي در ســنا به تصويب رســیده بود، اما با محیط فرهنگي، فني و حقوقي اينترنت در اياالت 
متحده به شدت نامتجانس بود. اين قانون مي كوشید نظامي مشابه با نظام رسانه هاي جمعي بر اينترنت 
تحمیل كند، تا كودكان و نوجوانان كمتر از 18ســال با محتواي مختص بزرگســاالن مواجه نشوند. با 
توجه به هم خوان نبودن قانون با درک لیبرالیســتي از آزادي بیان جنسي، به سرعت ديوان عالي آن را 
ملغي كرد. تقريبــاً بالفاصله كنگره، قانون جديدي با عنوان »قانون حفاظت از كودكان برخط2« را به 
تصويب رســاند. در اين قانون تالش شده بود تا با رويکردي محدودتر همراه با دقت بیشتر، كم ساالن 
در برابر محتواي تجاري برخط مختص بزرگساالن كه عمدتاً شامل مضامین جنسي و هرزه نگاري است 
حفاظت شوند، اما اين قانون نیز توسط دادگاه هاي اياالت متحده خالف اصل آزادي بیان شناخته شده 
و نهايتاً در ســال2009 میالدی ملغي شد. در خالل جدال براي حفظ اين قانون، كنگره، كمیسیوني 
تشــکیل داد تــا با يافتن راهکارهاي قانوني و عملي، قانون را نجات دهــد و بتواند آن را اعمال نمايد. 
اين كمیســیون موسوم به »كمیســیون قانون حفاظت از كودكان برخط« گزارشي را در سال2000 
میالدي تهیه و به كنگره ارائه داد، كه در اين كتاب ترجمه و توضیح داده شده است. درنهايت كنگره 
در سال2000 میالدی به تصويب قانون حداقلي »قانون حفاظت از كودكان در اينترنت3« كه محدود 
به مدارس و كتابخانه هايي بود كه با بودجه دولتي فعالیت كرده و به كودكان و نوجوانان ارائه خدمت 
مي كردند، بسنده نمود. در ادامه، اين خود خانواده ها، مدارس و نهادهاي مدني غیردولتي بودند كه بايد 
از كودكان در برابر محتواي مختص بزرگساالن تا حد امکان و براساس دغدغه خود حفاظت مي كردند.

مقدمه 4. روال طي شــده در اياالت متحده و ناتواني در وضع قانون قوي براي حفاظت از كودكان 
در برابر محتواي مختص بزرگســاالن، كشورهاي لیبرال دموكراتیک غربي را متقاعد كرد كه اين هدف 
با درک فعلي از مفهوم آزادِي بیان ســازگار نیســت. از آنجا كه آزادي بیان ناموس لیبرال دموكراسي 
است و هر منفعت ديگري تا جايي پذيرفته مي شود كه صريحاً در تضاد با آن نباشد، لذا حکومت ها از 
تالش جدي براي حفاظت از كودكان در برابر محتواي مختص بزرگســاالن دست كشیدند و به جاي 

1. Communications Decency Act

2. Child Online Protection Act (COPA)

3. Children’s Internet Protection Act (CIPA)
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آن بر حفاظت از كم ســاالن كمتر از 18ســال تأكید كردند و با هرزه نگاري، سوءاســتفاده و خشونت 
علیه كودكان مقابله نمودند. آن ها كوشــیدند تا با رسمیت بخشــیدن به ايــن تعريف جديد، جا پاي 
حقوقي محکمي براي حفاظت از كودكان ايجاد كنند. در ســال2002 میالدی اين موضوع به صورت 
پروتکل اختیاري كنوانســیون در چارچوب سازمان ملل، صورت حقوقي يافت. سپس در خالل اسناد 
»اجالس هاي سران درباره جامعه اطالعاتي1« در ژنو)2003( و تونس)2005( گنجانده شد و درنهايت 
در دستور كار ســازمان هاي بین المللي مختلف از جمله اتحاديه بین المللي مخابرات، يونیسف، پلیس 
بین الملل و نظاير آن ها قرار گرفت. در ســطح منطقه اي نیز با تصويب »كنوانســیون جرايم ســايبر 
بوداپست2« در سال2001 میالدی و پس از آن تصويب قوانین و مقررات مختلف در اتحاديه اروپا و نیز 
تصويب قوانین ملي در كشورهاي مختلف غربي تالش شد تا در اين سطح از كودكان برخط به عنوان 
قشــر آسیب پذير حفاظت شود. در اين راســتا برنامه هاي متعددي به تصويب رسید و به اجرا گذاشته 
شــد تا خانواده ها توانمند شوند، شركت هاي اينترنتي مسئولیت بیشتري را تقبل كنند و دولت ها بهتر 

بتوانند با جرايم علیه كودكان و نوجوانان در محیط اينترنت مقابله كنند.
رويکرد اتخاذشــده فعلي در جهــان براي حفاظت از كودكان برخط، بــه داليل متعددي رويکردي 
ضعیف محســوب مي شود كه در بلندمدت پايدار نخواهد بود. نخست آنکه تعريف هرزه نگاري كودكان 
بســیار محدود است و فقط شامل مواردي اســت كه نوعي عمل صريح يا ضمني جنسي انجام شود و 
نه مطلقاً نمايش برهنگي. لذا تارنماهاي غیرتجاري نمايش برهنگي كودكان، هر روز بیشــتر مي شود. 
دلیل ديگر آن اســت كه اگر كودک مفعول رفتار نباشــد و فاعل باشــد و محتواي جنسي از خود در 
محیط اينترنت منتشر كند3، با رويکرد فعلي نمي توان آن را منع نمود. مهم تر آنکه منافع سرمايه داري 
و روحیه لذت گراي انســان لیبرال دقیقــاً برخالف اِعمال محدوديت، حتي در ســطح حداقلي فعلي 
اســت؛ لذا به تدريج و با گذشــت زمان اين مقررات نیز تضعیف و به تدريج متروک خواهد شد. در آن 
هنگام هرزه نگاري و رفتار جنســي با كودكان به عنوان صورت هايي از آزادي بیان حمايت خواهد شد. 
چنان كه در گذشته و در اوايل قرن بیستم هرزه نگاري بزرگساالن چندان مورد پذيرش و حمايت قانون 
اساســي نبود، اما به تدريج و با تغییر فرهنگ جزو مصاديق آزادي بیان درآمد. نمونه مشهود ديگر اين 

1. World Summit on Information Society (WSIS) 

2. Budapest Convention on Cybercrime

3.  Sexting
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عقب نشیني درخصوص روابط بین افراد هم جنس است، كه كشورهاي لیبرال دموكراتیک يکي پس از 
ديگري آن را به عنوان يکي از اشکال قانوني خانواده مورد پذيرش قرار مي دهند.

ارزش و اهمیت این گزارش
الزم به ذكر است كه اين گزارش ناظر به دوراني است كه اينترنت عمدتاً از طريق رايانه هاي شخصي 
در منازل، كتابخانه ها و مدارس با پهناي باند محدود در دسترس بود. همچنین كاركرد اينترنت در آن 
زمان بیشتر به صورت اطالع رساني و نشر محتوا بود. از آن زمان تاكنون تغییرات چشمگیری در عرصه 
فناوری اينترنت و ابزارهای دسترســی به آن، همچون تلويزيون هاي تعاملي و گوشــی های هوشمند 
پديدار گشــته است. عالوه بر آن، با توســعه رسانه های كاربرمحور )وب 2.0(، كاركرد اينترنت و نحوه 

فعالیت در آن متحول شده است.
با توجه به مباحث فوق، الزم به توضیح اســت كه چرا اين گزارش براي ترجمه انتخاب شــده است؟ 
يعني با توجه به مردودبودن رويکرد كشــور آمريکا به موضوع مورد نظر ما و منسوخ شدن اين رويکرد 
در غرب و نیز تحوالت فناوري، چرا اين گزارش ترجمه شده و خواننده بايد برايش وقت صرف كند؟

ايــن گزارش نقطه عطفي در تغییر رويکرد كشــورهاي غربي و به خصوص اياالت متحده درخصوص 
ســالمت محتوا در اينترنت است. بدين معنا كه اين گزارش در مقام تهیه يک دفاع فني و عملي براي 
اعمال نظام حفاظت از كودكان و نوجوانان در محیط شبکه در برابر هر نوع محتواي مختص بزرگساالن 
نوشته شده است و شايد قوي ترين ارائه راهکار در نوع خود باشد. اسناد بعدي از جمله »رهنمودهاي 
اتحاديه بین المللي مخابرات براي حفاظت از كودكان برخط1«، رويکردي بسیار حداقلي جهت حفاظت 

از كودكان اتخاذ كرده اند كه با رويکرد مطلوب جمهوري اسالمي ايران فاصله زيادي دارد. 
اين سند از جهات متعدد داراي ارزش و اهمیت است. برخي از موارد به طور خالصه به اين شرح است:

1. اين گزارش نمونه ای از يک سند سیاست گذاری عمومی در حوزه فرهنگی است كه با روش علمی 
بــه گردآوری اطالعات با اســتفاده از نظرات خبرگان حوزه فناوری اطالعــات اقدام نموده و می تواند 
سرمشقی برای انجام تحقیقات مشابه در ايران باشد و به خصوص برای مراجع سیاست گذار و قانون گذار 

مفید واقع شود. 
2. رويکرد ايران براي حفاظت از كاربران عمدتاً يک راهبرد تک پايه است. اين راهبرد در اغلب مواقع 

1. ITU Guidelines for Child Online Protection
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صرفاً بر يک فناوري و روش خاص يعني پااليش متکي اســت. اين گزارش انواع مختلفي از فناوري ها 
و روش ها و نیز توصیه هايي براي تهیه راهبردهاي سیاست گذاري چندجانبه ارائه مي كند، كه آشنايي 

و استفاده از آن ها در نبرد با موارد مضر و غیرقانوني در اينترنت الزم است.
3. با توجه به اينکه اين ســند در مقايســه با اسناد مشابه اين حوزه با چارچوب های فرهنگی كشور 
ايران تطابق بیشــتری دارد، مي تواند در تعامالت بین المللي با شــركت هاي غیرايرانِي فراهم كننده ی 
محتوا و خدمات و نیز با ســازمان هاي بین المللي، دولت ها و كارشناسان خارجي به كار آيد. جمهوري 
اسالمي ايران هرچند مواضع ارزشمندي درخصوص سالمت و امنیت اينترنت دارد، اما در ارائه راهبرد 
و راهکار ملموس و اجرايي در ســطح بین المللي چندان موفق نبوده اســت؛ به عبارت ديگر در بیان 
كلیات و مواضع ارزشــي موفق بوده، اما در ارائه طرح عملیاتي ضعف داشــته است. موارد مطرح شده 
در اين ســند چنانچه به روزرساني و بومي سازي شود، قابلیت استفاده در يک طرح عملیاتي براي ارائه 

طرف هاي غیرايراني را داراست.
4. علی رغم گذشت بیش از ده سال كه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات شاهد دگرگونی عظیم 
بوده ايم، عمق تحلیل و گستره بینش كارشناسان تهیه كننده ی سند سبب شده كه بخش عمده مطالب 
اصلی آن همچنان قابل استفاده باشد. بسیاری از تجاربی كه كشورهای مختلف پس از چند سال سعی 
و خطا به آن دســت يافته اند به خوبی در اين ســند بازتاب يافته و ما را از تکرار آن خطاها بازمی دارد. 
به عالوه هنگام ويراســتاري علمي و فني با ارائه توضیحات الزم تالش شده وضع فعلي هر موضوع نیز 

براي خواننده مشخص شود.
5. اين ســند بــه درک بهتر چارچوب فرهنگی و حقوقی اياالت متحــده آمريکا به عنوان مهم ترين 
پديدآورنده، توسعه دهنده و حکم ران بر اينترنت كمک می كند. با توجه به اينکه هنوز هم سیاست های 
آمريکا نقشــی اساسی در شــکل دهی به فضای مجازی دارد، درک رهیافت حقوقی و فرهنگی حاكم 
بر اين كشــور در موضوعاتی كه مورد دغدغه سیاست گذاران و عموم مردم كشور ما است، بسیار مهم 
می باشــد،  به طوری كه بدون درک صحیح از سیاست آمريکا، نمی توان به سیاست گذاری مؤثر در اين 

حوزه اقدام كرد.
به هر حال خواننده بايد در نظر داشته باشد، اين سند براي يک جامعه »سرمايه داري لیبرال« نوشته 
شده است، لذا از جهاتي توصیه هاي آن نامرتبط با شرايط ايران است. در ايران فراهم كنندگان محتواي 
مختص بزرگســاالن )مستهجن( مفسد في االرض محسوب مي شــوند و براي جامعه اهمیت دارد كه 
حداكثر هزينه را بپردازد؛ لذا شاخص كمترين هزينه ی تحمیل شده بر منابع كه در اين سند به عنوان 
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يک معیار براي مطلوبیت هر روش يا فناوري ارائه شده است، ارزشي ندارد، بلکه برعکس هر روش كه 
هزينه بیشتري بر فراهم كنندگان اين نوع محتوا تحمیل كند، بهتر است. همچنین آزادي بیان در نظام 
حقوقي جمهوري اســالمي ايران شامل آزادي بیان جنسي نمي شود، لذا مطالب مربوط به اصل آزادي 
را بايد صرفاً جهت درک چارچوب نظري سیاست گذاران اياالت متحده مطالعه كرد و نه بیشتر از آن. 
از ســوي ديگر برخي فناوري ها و روش ها به شــکل هاي متفاوتي در جوامــع مختلف به كار گرفته 
مي شود. براي مثال فناوري ها و روش هاي َسمت كاربر به علت اتکا بر سواد ديجیتال و مهارت فناوري 
اطالعات خانواده ها، در ايران به ســختي قابل پیاده ســازي است، درحالي كه اين موارد در آمريکا جزو 
بهترين و مؤثرترين روش ها و فناوري ها محســوب مي شود. روش هاي مبتني بر خودمقررات گذاري و 
حتي »توافق نامه هاي اســتفاده قابل قبول« در فرهنگ ايران چندان جا افتاده نیست و استفاده از آن 
دشواري هاي عملي دارد؛ هرچند حركت به سمت آن ها از بار مسئولیت حکومت مي كاهد و اثربخشي 

و توان اِعمال قوانین را تقويت مي كند.
در نهايت، الزم اســت پژوهشي با اســلوبي مشــابه و مبتني بر معیارهاي فرهنگ اسالمي-ايراني و 
چارچوب حقوقي جمهوري اســالمي ايران انجام شود، تا بتواند نسخه اي متناسب با نیازهاي كشور را 

تولید نمايد و سیاست گذاران را در مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگي دشمن ياري رساند.
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بخش دوم
مقدمه گزارش

از هنگامــی كه اينترنت به طور گســترده در خانه ها، مدارس و كتابخانه ها در دســترس قرار گرفته 
اســت، انگیزه های سیاســت گذاران برای حفاظت از كودكان آمريکايی در محیــط برخط قوت يافته 
اســت. اينترنت؛ بروز انقالبی در دسترسی به اطالعات، ايجاد نوعی جديد از تعامل اجتماعی، افزايش 
فرصت هــاي اقتصادی و تجديد نیروي گفتمان مدنی را نويد داده اســت. بــا اين وجود، اين فناوری، 
كودكان را در خطر مواجهه با موارد ناخواســته، به خصوص موارد روابط جنســی علنی قرار داده است. 

بسیاری از افراد بر اين باورند كه اين موارد براي رشد كودكان نامناسب يا مضر است.
سیاست گذاران برای رفع مسئله حفاظت از كودكان در محیط برخط راه حلی مؤثر و آسان نیافته اند. 
قوانین محدودكننده دسترسي به محتواي برخط كه خود دارای مضرات بالقوه است، با مشکالت فني و 
قانونی رو به رو می باشد، اثربخشي قوانین داخلی در بستر جهانی اينترنت مورد سؤال است و دادگاه های 
آمريکا اِعمال اين قوانین را به علت نقض حقوق بزرگساالن آمريکايي، مندرج در نخستین متمم قانون 

اساسی، متوقف كرده اند1.
اين مشــکالت، چرخه ای از قانون گذاري، طرح دعوای قضايی و اقدام دادگاه را به وجود آورده است، 
لیکن به خانواده هايی كه جويای راهي برای مواجهه با محتواي نامناســب اينترنتی هســتند، كمکی 
نمی كند. مأموريت »كمیســیون حفاظت از كودكان برخــط«، ارزيابی راه حل هايی جهت حل چالش 

1. در اياالت متحده، عدم تطابق قوانین عادی با قانون اساسی توسط دادگاه ها و متعاقِب شکايت اشخاص مورد رسیدگی 
قرار می گیرد و در صورت تشخیص نقض قانون اساسی، كل يک قانون يا موادی از آن ملغی می شود. متمم نخست، به حق 

آزادی بیان اشاره دارد و هیچ قانونی نبايد اين حق را نقض نمايد.
متن نخستین متمم قانون اساسي بدين شرح است:

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 

or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to 

petition the Government for a redress of grievances.
كنگره درخصوص رسمیت بخشــیدن بــه مذهب، يا منع پیروي آزادانه از آن، يا محدود ســاختن آزادي بیان يا مطبوعات 
]شــامل تمام اشــکال نشــر[ يا حق مردم براي برپايي اجتماعات آرام و  دادخواهي از حکومت براي جبران خسارت، هیچ 

قانوني وضع نمي كند.
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محدودسازي دسترسی كودكان به موارد نامناسب اينترنتی است1. برای رسیدن به اين مقصود، هدف 
كمیســیون ارزيابی اين راه حل ها با توجه به واقعیت هاي فني اينترنت و دغدغه هاي حقوقی ناشــي از 

معیارهای نخستین متمم قانون اساسی2، محرمانگی3 و اعمال قانون4 است.

1. آزادي بیان در اياالت متحده آمريکا شامل آزادي بیان جنسي نیز مي شود و جزو حقوق اساسي شهروندان محسوب 
مي شود. با در نظر گرفتن اين اصل، حفاظت هم زمان از آزادي بیان و حفاظت از كودكان برخط در برابر مضرات اين آزادي 
بیان، مسئله اي پرچالش است كه كمیسیون تالش كرده با ارائه راهکارهايي آن را رفع كند. هرچند نهايتاً با رأي ديوان 
عالي اياالت متحده، اولويت بر آزادي بیان نهاده شد و قانون حفاظت از كودكان در برابر محتواي مضر جنسِي مختص 

بزرگساالن ملغی شد. 
2. First Amendment

3. Privacy

4. Law Enforcement
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الف. دستور كار كمیسیون
كنگــره در ماه اكتبر1998میــالدی، قانون حفاظت از كودكان برخــط )COPA( را تصويب نمود و 
»كمیســیون حفاظــت از كودكان برخط« را تشــکیل داد1 تا »در مورد روش هــای كمک به كاهش 
دسترسی كم ساالن به موارد مضر براي كم ساالن در اينترنت، مطالعه كند«2. كنگره به اين كمیسیون 
دستور داد تا دسترسی، هزينه و اثربخشي فناوری ها و روش های حفاظتی و همچنین تأثیرات نامطلوب 
احتمالي آن بر محرمانگی و اِعمال قانون را ارزيابی نمايد. كنگره از كمیســیون خواســت تا گزارشی 
مشتمل بر ارزيابی روش ها و فناوری ها، تنظیم كند و توصیه هايي براي قانون گذاري يا اقدامات دولتي3 

بیشتر را تا تاريخ 21اكتبر2000 میالدی ارائه دهد4.
اين گزارش پاســخی به درخواست كنگره اســت. از آنجا كه اعضای كمیسیون تا اواخر سال1999 
میالدی به طور نهايي تعیین نشــده بودند، نخستین جلسه كمیسیون در 7مارس سال2000میالدی 
برگزار شد. پس از آن، كمیســیون، اطالعاتی را برای بررسی از طريق استماع مباحث، طي سه جلسه 
كه در تابستان آن سال در »واشنگتن دی سی«، »ريچموند ويرجینیا« و »سن خوزه كالیفرنیا« برگزار 

شد، دريافت كرد.
]عالوه بر آن[ اطالعات را به طور مکتوب وصول نمود. همچنین ســامانه برخطی را راه اندازی كرد تا 

1. اين كمیسیون يک سازمان موقت متشکل از 19عضو از نمايندگان صنعت )بخش خصوصي( و دولت است. )گزارش( 
در اين كتاب براي رعايت اختصار، در همه موارد كمیسیون نوشته مي شود.

2. كلمه مضر برای كودكان بدين صورت تعريف شده است:»ارتباطی... كه مستهجن است يا:
الف. با اِعمال معیارهاي جامعه معاصر از نقطه نظر يک فرد نوعي، با مدنظر قراردادن مطلب به مثابه يک كل واحد و در 

ارتباط با كم ساالن، به منظور جلب يا واسطه گري امیال شهواني طراحي شده است.
ب. رفتار يا تماس جنسی واقعی يا شبیه سازی شده، عمل جنسی طبیعی يا منحرف واقعی يا شبیه سازی شده، يا نمايش 

شهواني اندام هاي جنسي زنان و مردان يا سینه زنان بالغ را به تصوير كشیده، توصیف كند يا نشان دهد.
)COPA پ. به عنوان يک كل واحد، فاقد ارزش ادبي، هنري، سیاسي يا علمي براي كم ساالن باشد. )گزارش- برگرفته از قانون
 Id. at 231(e)(7).

4 E.g., VA. CODE ANN. § 18.2-391 (Internet content "harmful to juveniles"); N.M. STAT. ANN.

§ 30-37-3.2 (dissemination of material that is harmful to a minor by computer).

3. مقصود، اقدامات قوه مجريه است.
4. و همچنین كمیسیون بايد تعیین كند كه كدام روش ها و فناوری ها ممکن است از ضروريات مورد نیاز براي كاربرد 
به عنوان دفاع مثبت مواد مدني و كیفري )affirmative defenses to civil and criminal provisions( قانون )COPA( است. 
)گزارش( اصطالح )Affirmative  defense( در نظام قضايی اياالت متحده دفاعیاتی است كه مبتنی بر شواهدی جز ادله و 

بینه ارائه شده توسط دادستان يا شاكی باشد.
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مردم از عملکرد و مأموريت كمیسیون باخبر شوند و نظرات عموم از طريق آن دريافت شود.
ب. چارچوب قانونی

كمیســیون با مدنظر قراردادن فناوری ها و روش های حفاظت از كــودكان در اينترنت، توجه ويژه ای 
بــه تأثیــر آن ها بر آزادی بیان نمود. ]پیش از اين[ كنگره به همــراه برخی از ايالت ها، قوانینی را جهت 
محدودكردن دسترســی كودكان به محتوای مستهجن1 يا مضر برای كم ساالن2 در اينترنت وضع نمود.3 
نخســتین مورد آن »قانون عفت در ارتباطات مصوب سال41996« بود كه در سال1997میالدی ديوان 
عالی اياالت متحده5 مواد مربوط به محتوای مســتهجن را خالف قانون اساسی اعالم كرد. دومین مورد، 
اِعمال مواد كیفری قانون )COPA( بود كه توســط دادگاه های نواحی فدرال و دادگاه های اســتیناف در 
زمینه ]نقض[ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و موضوع جهت طرح دعوای قضايی ]مفتوح[ باقی 

ماند6.
برمبنای گزارش های پیشــین، دادگاه ها در اين موارد تأثیر »اِعمــال محدوديت بر محتوا« بر نقض 
حقوق بزرگســاالن مطابق با معیارهای نخستین متمم قانون اساســی را متذكر شدند. دادگاه ها رويه 
»موشکافی دقیق«7 درخصوص احکام مرتبط با اينترنت در اين قوانین را اِعمال كردند و دريافتند كه 
اين احکام قاعده »كمترين ابزارهای محدودكننده«8 را به نحوی به كار نبرده اســت كه ضمن طراحی 
دقیق برای حفاظت مؤثر از كودكان، آزادی بیان را به صورت قابل قبول ]در چارچوب قانون اساسی[ 

محدود كند.
فناوری هــا و روش های حفاظتی حتی وقتی  كه الزامی نباشــد، می تواند تأثیــری محدودكننده بر 

1.  indecent

2. (minor) طبق تعريف اين قانون افراد كمتر از 17سال كم سال تعريف شده اند.
VA. CODE ANN. § 18.2-391 (Internet content “harmful to juveniles”); N.M. STAT. ANN. 3. برای مثال

§ 30-37-3.2 (dissemination of material that is harmful to a minor by computer).

4.  Communications Decency Act of 1996

5.  US Supreme Court

6. نهايتاً ديوان عالی اين مواد را نیز خالف قانون اساسی اعالم نمود. 
7. (Strict scrutiny) سخت گیرانه ترين معیار بررسی قضايی در محاكم اياالت متحده، كه برای سنجش منافع دولت در 

برابر حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی به كار می رود. 
تا  8. اصطالح )least restrictive means( به معنای آزمونی قضايی است كه در خالل موشکافی دقیق به كار می رود، 
مشخص سازد دولت در تأمین منافع مورد نظر، راهکار ديگری نداشته كه به شکل كمتری حقوق اساسی را محدود سازد. 
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آزادی بیان داشــته باشــد. فناوری های حفاظتی می تواند در نقاط مختلفی به كار گرفته شود؛ يعنی 
نه فقط در رايانه های خانگی، بلکه در مکان های عمومی مانند كتابخانه ها، محل كســب وكار و توسط 
تأمین كنندگان خدمات اينترنتی نیز استفاده شود. در اين صورت حتی اگر روش های حفاظتی به طور 
داوطلبانه به كار برده شــود، برخورداری از آزادی بیان كه به عنوان حقوق اساسی كاماًل حفاظت شده 
است را كاهش می دهد. بر اين اساس سؤال كلیدی كمیسیون اين بوده است: »مؤثرترین ابزارهایی 
كه منفعت عمــوم را در جهت حفاظت از كودكان برخط تأمین كند و در عین حال كمترین 

تأثیرات نامطلوب احتمالی را بر آزادی بیان بزرگساالن داشته باشد، چیست؟«

ج. بستر اینترنت
ايــن كمیســیون همچنین به ويژگی های منحصربه فــرد اينترنت و تأثیر آن بــر توانايی حفاظت از 
كودكان توجه كرده اســت. معماری فنی اينترنت؛ چالش ها و نیز فرصت های جديدی را برای كودكان 
و خانواده ها به وجود می آورد. مطالبی كه در اينترنت منتشــر می شود، ممکن است در هرجايی ايجاد 
شــده باشــد و چالش هايی را در اِعمال قوانین هر حوزه قضايی1 به وجود آورد2. روش های حفاظت از 
كــودكان در آمريکا بايد ماهیت جهانــی اينترنت را مدنظر قرار دهد. به عــالوه، هزاران تأمین كننده 
خدمات اينترنت و میلیون ها ناشــر، دسترسی به محتوای برخط را فراهم می كنند. روش های حفاظت 
از كودكان در برابر »محتوای مضر برای كم ســاالن« بايد در اين محیط متنوع و غیرمتمركز كه شامل 
طیف گسترده ای از فعالیت های اينترنتی مانند وب، رايانامه، چت، پیام های فوری و گروه های خبری3 
است، مؤثر باشد. همچنین اينترنت به سرعت در حال تغییر و هم گرايی با ساير رسانه های سنتی است. 
حفاظت مؤثر از كودكان بايد با هم گرايی اينترنت، با ساير رسانه ها مطابقت داشته باشد و به فناوری ها 
و خدمــات جديد ارائه شــده بر پروتکل اينترنت از قبیل پیام فوری، تلويزيون تعاملی يا دسترســی با 

پهن باند، گسترش يابد4.

1. Iurisdiction

2. برای مثال ممکن است مطلبی در اروپا ايجاد و منتشر شده باشد و تابع قوانین حوزه قضايی آمريکا نباشد.
3. در زمان نگارش گزارش هنوز شبکه های اجتماعی و بسیاری از سرويس ها و امکانات ديگر ايجاد نشده يا گسترش نیافته بود.

4. هم گرايی رســانه ها در ســال2000 بیشــتر يک بحث نظری و پیش بینی فناورانه بود كه با توسعه خدمات، فناوری ها و 
ابزارهايی نظیر تبلت و تلويزيون هوشمند و نیز سرويس های صدا و تصوير از طريق پروتکل اينترنت قبل از سال2010 به يک 
واقعیت ملموس تبديل شــده و اكنون به چالش جدی سیاست گذاران و مقررات گذاران تبديل شده است. در سال های اخیر 
هم گرايی رسانه های قديم و جديد به صورت فناوری هايی نظیر آی پی تی وی، موبايل تی وی و اسمارت تی وی رواج يافته است.
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برخالف رســانه های پخش يک طرفه راديو و تلويزيونی، اينترنت ذاتاً يک رسانه چندطرفه و تعاملی 
اســت. اين ماهیت تعاملی، فرصت های جديــدی برای كاربران اينترنت به وجــود می آورد، تا كنترل 
بیشــتری بر محتوايی كه به صورت برخط می بینند، داشــته باشــند و همچنین فرصت هايی را برای 
تهیه كننــدگان محتوا پديد می آورد تا مخاطــب را هدف گیری نمايند؛ درحالی كــه اين ويژگی های 
اينترنت، سیاســت گذاری های سنتی را به چالش می كشاند، اما همین ويژگی ها منشأ نويد و موفقیت 

اينترنت شده است. 
همچنین اين كمیســیون آگاه است كه بســیاری از خانواده ها حس می كنند با اينترنت ناآشنايند و 
درمی يابند كه حفاظت از كودكانشان در محیط برخط سخت تر از دنیای واقعی است. تفاوت ها در زبان 
يا فرهنگ و محدوديت های منابع ]مالی، زمانی و...[ ممکن اســت چالشــی در توانايی خانواده ها برای 
حفاظت از كودكانشــان در محیط برخط به وجود آورد. ديگر آنکه، كودكان ممکن است در مکان هايی 
غیر از خانه ی خود نظیر مدرسه، كتابخانه و يا خانه دوستان، خويشاوندان و پرستاران خود به اينترنت 

دسترسی داشته باشند، به طوری كه نظارت مستقیم والدين بر آن ها امکان پذير نباشد.

د. ارزیابی و گزارش كمیسیون
اين گزارش، روش ها و فناوری های حفاظتی ذيل را مورد توجه قرار می دهد: 

خدمات پااليش1 و مسدودسازی2، نظام های برچسب گذاری3 و رده بندی سنی4، اقدامات تأيید سن5، 
امکان ايجاد دامنه ســطح باالی6 جديد در موارد مضر برای كم ساالن، محیط های سبز7 شامل مطالب 
»صرفاً مناســب برای كودكان«، پايش8 اينترنت و فناوری های اِعمال محدوديت زمانی9، سیاست های 

1.  Filtering

2.  Blocking

3.  Labeling

4.  rating

5.  Age verification

6.  Top-level domain

7.  greenspaces

8.  monitoring

9.  Time limiting
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اســتفاده قابل قبول1 و توافق نامــه با خانواده ها2، منابع برخط فراهم كننده دسترســی به فناوری ها و 
روش های حفاظتی، و گزينه هايی برای تشديد تعقیب قانونی3 علیه موارد برخط غیرقانونی.

 اين گزارش منعکس كننده تحلیل ها و نتیجه گیری های كمیسیون است. 
در پی اين مقدمه، 18فصل وجود دارد كه هركدام تحلیل كمیســیون در مورد يک فناوری يا روش 
ويژه را دربرمی گیرد.]هر مورد[ توصیف آن فناوری يا روش4 و يک نمودار ســتونی برای ارائه خالصه 
رده بندی كمیسیون از معیارهای اثربخشی5، در دسترس بودن6 و هزينه مالی ]براي خانواده ها و منابع 
محتواي ويژه بزرگســاالن، اثرات احتمالي نامطلوب نخستین متمم قانون اساسي، محرمانگي و اعمال 
قانــون[ براي هر يک از فناوری ها و روش ها را شــامل می شــود و در نهايت بحثــی چکیده از مزايا و 
عیوب فناوری يا روش مورد بررســی ارائه می گردد. توصیه هايی كه در انتها می آيد تحلیل كمیسیون 
از فناوری های حفاظت از كودک به عنوان يک كلّیت اســت و همچنین پیشــنهادهايی برای كنگره و 

صنعت فاوا بیان می كند.
]الزم به ذكر اســت كه[ اين كمیســیون تحت محدوديت های چشمگیر زمانی و مالی فعالیت كرده 
اســت. در صورت فراهم شــدن زمان و بودجه مناسب تر، كمیســیون مي تواند ارزيابی های مستقلی از 

روش های جديد را هدايت كند و طی جلسات بیشتر، اطالعات مفیدتری را گردآوری نمايد. 
كمیســیون علي رغم محدوديت های گفته شــده در گزارش، توضیحات پشــتیباِن گسترده ای برای 

ارزيابی ها و توصیه هايی كه در ذيل ارائه می شود را فراهم كرده است.

1.  Acceptable use policies

2.  Family contract

3.  prosecution

است  ممکن  گزارش  اين  را.  محصول خاص  يک  نه  و  است  كرده  ارزيابی  را  روش ها  و  فناوری ها  رده های  4. گزارش، 
اما بنا ندارد برای يک محصول موجود به عنوان گزينه مرجح پیشنهاد  ارائه دهد،  مثال هايی از فناوری های به خصوص 

دهد. )گزارش(
5.  effectiveness

6.  accessibility
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بخش سوم
 ارزیابی و رده بندی فناوری ها و روش ها

روش ارزیابي و رده بندی
كمیسیون1، هر فناوری و روش را برمبنای اثربخشی فعلی و اثربخشی بالقوه در آينده نزديک، ارتباط 
با فناوری ها و روش های ديگر، كاهش دسترســی كودكان به »موارد مضر برای كم ســاالن« )وقتی كه 
همراه با فناوری ها و روش های مرتبط ديگر اســتفاده شوند( رتبه بندی كرده است. غیر از مواردی كه 
صراحتاً به آن اشــاره شده، تحقیق كمیســیون در درجه اول بر استفاده از فناوری و روش در خانه و 
ديگــر محیط های خصوصی تمركز دارد. اگرچه» قانون COPA« مؤكداً در مورد وب به كار می رود، اما 
كمیسیون، استفاده از هر فناوری و روش را در ديگر زمینه های مرتبط با اينترنت نظیر چت، رايانامه، 
گروه خبری و پیام فوری بررســی كرده اســت2. رتبه بندي هر فناوری يا روش در مقیاس صفر تا ده 
راجع به هفت پارامتر اثربخشــي نسبی، در دسترس بودن، هزينه برای كاربر، هزينه برای منابع قانونی 
»موارد مضر برای كم ساالن«، تأثیرات نامطلوب بر محرمانگی، معیارهای نخستین متمم قانون اساسی 
و اِعمال قانون ســاخته شده است. كمیسیون فرض كرد برای هر فناوري و روِشِ رتبه بندي شده، يک 
نمونه با كیفیِت باال ارزيابي شــده باشــد و البته هیچ محصول خاصي را مورد ارزيابی قرار نداده است. 
كمیسیون اذعان دارد كه تحلیل بیشتر ممکن است بتواند تفاوت قابل توجهی بین زيررده های مربوط 
بــه هر فناوری و روش خاص ايجاد كند. اين كار، مطالعه تفاوت های مهم انواع كاربرد فناوري يا روش 

و يا استفاده از آن در محیط های مختلف را میسر می سازد. 
در كل براي رتبه بندي »اثربخشي« فرض شده است كه فناوری در حال حاضر در دسترس قرار دارد.

 براي رتبه بندي »دسترســی« نیز فرض شده است كه فناوری در حال حاضر در دسترس قرار دارد 
و اين شــاخص به گونه ای طراحی شده است كه بســنجد آيا فناوری يا روش، به سهولت قابِل يافتن، 
پیاده سازي و استفاده هست يا خیر. »هزينه برای كاربر« به هزينه های مصرف كنندگان و ديگر كاربران 

1. نمايندگان حکومت در كمیسیون »به لحاظ سمت و جايگاه حقوقی« منصوب شده اند. اين نقش مشورتی است. بر اين 
اساس، آن ها فناوری ها و روش ها را رتبه بندی نکرده اند و به توصیه ها رأی نداده اند و تصويب اين گزارش بر عهده آن ها 

نبوده است. )گزارش(
2. در زمان تدوين گزارش در سال2000 اين ها مهم ترين موارد كاربرد عمومی اينترنت بوده اند و هنوز بسیاری از خدمات 

و امکانات نظیر برنامه های كاربردی های تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، ابداع يا رايج نشده بود. 
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و در برخی موارد هزينه های توزيع شده میان تمامی كاربران به وسیله مالیات اشاره مي كند.
 »هزينه برای منبع« به هزينه های تحمیل شــده بر منابع »محتواي قانوني مختص بزرگساالن« كه 

ممکن است طبق » قانون COPA« برای كم ساالن مضر شناخته شود، اشاره دارد.
»محرمانگی« به خطرات بالقوه و واقعی براي اطالعات ]شــخصی[ كه ممکن اســت امن نگه داشته 

شود و يا نشود، اشاره دارد.
»معیارهای نخستین متمم قانون اساسی« به تأثیر كاربرد هر فناوري يا روش به خصوص بر ارزش هاي 
مندرج در نخستین متمم قانون اساسی كه مرتبط با جريان آزاد اطالعات است، اشاره دارد. بررسی اين 

مورد به اقداماتي كه توسط كارگزاران دولتي اتخاذ شود، محدود نمی شود.
اِعمال قانون« را ارزيابی كرده، اما هرجا كه  كمیســیون به طور مســتقیم فقط تأثیرات نامطلوب بر »

فناوری و روش، تأثیري مثبت بر اعمال قانون داشته باشد، به ذكر نظرات می پردازد1. 

1. يعنی ممکن است يک فناوری يا روش، تأثیری مثبت بر اعمال قانون داشته باشد، اما در نمودارهای ستونی فقط 
تأثیرات منفی نشان داده شده است.
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الف. منابع عمومي و آموزش والدین
1. منابع اطالعاتی برخط1

اين مورد عبارت اســت ازگردآوري اطالعات راجع به فناوري ها و روش هايی كه می توانند از كودكان 
محفاظت كنند و همچنین انتشار اين اطالعات در صفحه وب به صورت ]رايگان و[ آزاد بوده و داراي 

پیوند به مطالب مرتبط بیشتر باشند.

شكل1. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب منابع اطالعاتی برخط2

1.  Online information resources

2. نمودار ســتونی ذيل خالصه ای از رده بندي كمیسیون در مورد اثربخشي، دسترسی و هزينه هاي اين فناوری و يا روش 
ارائه كرده است، كه توضیح نظام رده بندي در قسمت قبل آمده است. )گزارش( 
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توضیحات:
.شــركت های اينترنتی تالش های قابل توجهی را برای در دسترس قراردادن منابع اطالعاتي برخط 
انجام داده اند. درحالي كه ]قانون يا بخش خصوصی[ به طور مســتقیم از دسترسی به »موارد مضر برای 
كم ســاالن« جلوگیری نمی كند. ]در دســترس بودن[ منابع اطالعاتی برخط برای حفاظت از كودكان 
ضروری اســت، زيرا می تواند به طور مؤثری دسترســی به فناوري ها، اطالعــات موردنیاز خانواده ها و 
خطــوط تلفن تماس اضطراري براي دسترســي و گــزارش به مراجع قانونــي را فراهم كند. رهیافت 
سهل الوصول »دسترسی با يک كلیک1« به خوبی طراحی شده تا اين اطمینان را حاصل كند كه توجه 

به فناوری های در دسترس، در نقاط مشترک ورود به اينترنت فراهم شده است2.
.ايــن منابع اطالعاتی منافعی قابل توجــه دارد و در عین حال تأثیر نامطلوب اندكی بر محرمانگی، 
آزادی بیان و يا هزينه های تحمیل شــده بر كاربران و »ناشــران موارد قانونی مضر برای كم ساالن« در 
پی دارد. همچنین اين موارد می تواند با تقويت بیشــتِر جريان اطالعات، اثر مثبت بالقوه ای بر اِعمال 

قانون داشته باشد.

1.  one-click-away

تارنماها  به  به سهولت می توانند  اينترنت  از  استفاده  به هنگام  خود كم ساالن  احیاناً  و  بوده كه خانواده  اين  2. مقصود 
)وب سايت های( ارائه اطالعات، مساعدت، تماس اضطراری و گزارش دسترسی داشته باشند و الزم نیست در وب آن را 
جست وجو كنند و از يک لینک به لینک ديگر به دنبال اطالعات بگردند؛ البته شواهد نشان می دهد با گسترش وب در 
سال های اخیر چنین اطالعاتی چندان هم برای كاربران ناآشنا و تازه كار در دسترس نیست و آن ها واقعاً بايد در موتورهای 

جست وجو عباراتی دقیق بنويسند و با زحمت به خدمات مذكور دسترسی پیدا كنند. 
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2. برنامه های آموزش برای خانواده ها1

عبارت اســت از توســعه فعال آموزش خانواده ها در مورد فرصت ها و تهديدات اينترنتی و همچنین 
شــیوه هايی كه فناوري ها و فعالیت ها مي توانند تجربه كودكان برخط را بهینه سازی كنند. اين آموزش 
با هدف تشــويق همراهي خانواده ها با كودكانشــان در محیط برخط و اتخاذ گســترده تر فعالیت هاي 

معقول2 ارائه می شود3.
شکل2. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب برنامه های آموزش خانواده ها4

 

1.  Family Education Programs

2.  common sense practices 
3. مقصود اين است كه عموم افراد به خصوص والدين، بهتر به نقش تربیتی خود در محیط اينترنت پی ببرند و راهکارهای 
صحیح و معقول تربیت و نظارت بر كم ســاالن در اين محیط را فراگیرند و تشــويق شوند تا با همراهی كودكانشان در اين 

محیط، آن ها را هدايت و حفاظت نمايند.
4.  اثر مثبت بر اعمال قانون در نمودارها نشــان داده نشــده اســت. همچنین امروزه شاخص دسترسی به طور محسوس 

افزايش يافته است.
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توضیحات:
.برنامه های آموزشی مفید، به آسانی به صورت برخط در دسترس هستند1.

.برنامه های آموزشــی خانواده ها همانند منابع اطالعاتی برخط، به تنهايی و مســتقیماً از دسترسی 
كم ساالن به موارد مضر جلوگیری نمی كند، اما جزئي ضروری از راه حل كلی اين مسئله است. از آنجا 
كه خانواده ها خط مقدم دفاعی در پرورش و حفاظت از كودكان هستند، برنامه های آموزشی مي توانند 
در ارائه اطالعات مورد نیاز به آن ها بسیار مؤثر باشند و در مورد خطرات برخط، شیوه های حفاظتی و 

همچنین دسترسی به فناوری ها و روش های دستیابي به كمک، آن ها را مطلع نمايند.
.در دسترس بودن مطالب آموزشی غیر برخط در گروه های مختلف اجتماعی متفاوت است.

.برنامه های آموزشی غیربرخط ]نظیر كارگاه آموزشی در مدرسه[ ممکن است در دسترسي خانواده ها 
به اطالعات و خدماتی كه اكنون در اينترنت موجود نیست، مؤثر باشد و می تواند به عنوان كاتالیزوری 
براي تشــويق والدين و ديگر مراقبان كودكان عمل كند، تا نقشی فعال تر در تجربه ی برخط كودكان 

را بر عهده گیرند.
.نسخه های غیرانگلیسی اين برنامه ها اكنون كمتر در دسترس است.2

.آموزش خانواده ها بر »ناشــران موارد قانونی مضر برای كم ســاالن« هزينه اي بسیار ناچیز تحمیل 
مي كند و يا هیچ هزينه اي در برندارد و تأثیر نامطلوب اندكي بر محرمانگی، معیارهای نخستین متمم 

قانون اساسی يا اِعمال قانون دارد.

1.  در حال حاضر بالغ بر صد تارنمای تخصصی با كیفیت مطلوب به زبان انگلیســی جهت اطالع رسانی، آموزش، كمک و 
گزارش دهی ايجاد شده است.

2. وضعیت از ســال2010 به طور كلي متفاوت شده و نسخه هاي آموزشي به ساير زبان ها به خصوص زبان هاي بین المللي 
به ســهولت در دسترس است و حتی بازی های جذابی برای آموزش كودكان و نوجوانان درخصوص خطرات و چالش های 
كاربرد اينترنت، نه تنها در كشورهای توسعه يافته بلکه در كشورهای در حال توسعه نظیر مصر و مالزی به رايگان بر روی 
وب موجود اســت. متأســفانه محتوای فارسی موجود در وب و نیز فضای غیربرخط، متناســب با تأكیدات فرهنگی ايران 

توسعه نیافته است.
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ب. پاالیش/ مسدودسازی
3. پاالیش َسمت سرور با استفاده از فهرست نشاني اینترنتي1

اين نوع پااليش عبارت اســت از استفاده داوطلبانه تأمین كنندگان خدمات اينترنت )ISP( و خدمات 
برخــط از نرم افزار ]پااليش محتوا[ بر روی ســرور. اين نرم افزار مانع از دسترســی كاربران به منابعی 
می شود كه شامل محتواي خاصی اســت كه براي مسدودسازي مشخص شده است. انتخاب فهرست 
مسدودسازي با اتکا بر شــیوه های خودكار2، بازبیني انساني3 و گزينه های ]انتخاب شده توسط[ كاربر 
صورت می گیرد. فهرســت نشاني هاي اينترنتي مسدودشده ممکن است افشا شود و يا نشود. فهرست 

به طور مرتب در سرور به روزرسانی می شود.4
شــكل 3. نمودار ارزش اثربخشي، دسترســي و تأثیرات نامطلوب پااليش َسمت سرور با استفاده از 

فهرست نشاني اينترنتي5

1.  Server-side filtering using URL 
عبارت )URL( به معناي»نشــان دهنده موقعیت منبع عام )universal resource locator(« است و به آدرس اينترنت تعبیر 

می شود .به عنوان مثال )URL( كمیسیون به صورت ذيل است. www.copacommission.org  )گزارش(
2. نظیر ربات جست وجوگر بر مبنای كلیدواژه های معین شده 

3. پايش اينترنت توسط كارشناسان
4. اين روش يکی از مهم ترين راهبردهای به كار گرفته شــده در ايران جهت مقابله با محتوای اينترنتي مضر و مجرمانه 
است و كاستی ها و اشکاالت آن نیز طی بیش از ده سال استفاده مشخص شده است. از جمله اينکه رباِت شناسايِی مصاديِق 
محتوای مضر يا مجرمانه،  اغلب خطاهای زياد مرتکب شــده و بسیاری از صفحات اينترنتی مفید را فقط به خاطر استفاده 
از يک كلیدواژه خاص می بندد. همچنین بر اساس نیاز و شرايط كاربر، قابل تنظیم و سفارشی سازی نیست؛ لذا بسیاری از 

كاربران می كوشند به اشکال مختلف نظیر استفاده از فیلترشکن با مسدودسازی مقابله كنند.
5. امروزه با توسعه فناوری های عبور از فیلتر به خصوص »شبکه خصوصی مجازی« )VPN(، اثربخشی اين فناوری كاهش 
چشــمگیر يافته اســت. همچنین در صورت استفاده گسترده و غیردقیق، نظیر كشــور ايران، شاخص منفی اعمال قانون 
افزايش می يابد، زيرا كاربران خود را محق می دانند كه برای دسترســی به اطالعاتی كه قانونی است، اما به اشتباه مسدود 

شده، از سامانه های ضدپااليش استفاده كنند.
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توضیحات:
.اكنون پااليش َسمت سرور با استفاده از فهرست نشاني اينترنتي از طريق بسیاری از منابع ] ارائه فهرست 

مسدودسازی[ میسر است.
.بهترين مزيت اين فناوري ها نسبت به ديگر فناوري ها اين است كه مي تواند به شدت در مسدودسازی 
دسترسی به محتوای جهانی مضر برای كم ساالن در وب، رايانامه، خبرنامه و اتاق گفت وگو ]و شبکه های 
اجتماعی[ مؤثر باشد1. پااليش َسمت سرور در قیاس با پااليش َسمت كاربر2 مي تواند به آسانی در مقیاس 

وسیع به كار گرفته شود و ممکن است عبور از آن برای كودكان دشوارتر باشد.
.با توجه به رشــد سريع محتوای اينترنتی، پااليش َسمت ســرور با استفاده از فهرست نشانی های 
اينترنتی كاماًل نمی تواند در مسدودســازی مؤثر باشــد. فناوری های َسمت ســرور در دسترس است 
و به آســانی نصب می شود و مســتلزم اقداماتی اندک توسط خانواده ها اســت3. سامانه های مختلف، 
درجات متفاوتی از سفارشی شــدن را برای اِعمال ارزش های والدين دارند، اگر چه در بسیاری از آن ها 

]خانواده ها[ كنترل كمتری نسبت به سامانه های َسمت كاربر می توانند اعمال كنند.
.اين فناوری برای كاربران نهايی تاحدی هزينه بر اســت4، درحالی كه هزينه كمی بر ناشــران موارد 

قانونی مضر برای كم ساالن تحمیل می كند.
.اين فناوری نگرانی های مرتبط با معیارهای نخستین متمم قانون اساسی را برمی انگیزد، زيرا بیش 
از حد قابلیت مسدودســازی محتوا دارد و به دلیل آنکه میزان مسدودسازی اغلب واضح نیست و افشا 
نمی شــود و ممکن اســت بر مبنای انتخاب والدين نباشــد، نگرانی ها افزايش می يابد. اگر معیارهای 
پااليش توســط مصرف كننده يا ديگر كاربران نهايی شــناخته شــود و همچنین اگر پااليش كننده ها 

1. امروزه مهم ترين كاربرد اين روش مسدودســازی در جهان محتواهای غیرقانونی اســت كه از تارنماها يا منابعی خارج 
از حوزه قضايی كشــورها ارائه می شود و نمی توان با ســاير ابزارها نظیر برخورد مستقیم قانونی، آن ها را وادار به تبعیت از 

قوانین كشور نمود. 
2.  client-side filters

3. مقصود از اقدامات اندک از ســوی خانواده ها انتخاب ارائه دهنده خدمات اينترنتی )ISP( اســت، كه مسدودسازی مورد 
نظر را بر محتوای ارائه شده خود اعمال می كند.

4. دولت در صورت اولويت دهی به حفاظت از كودكان بايد هزينه های اين خدمات را از طريق مالیات 
بیــن عموم مردم توزيع كند، تا متقاضیان اينترنت پاک مجبور نباشــند هزينه بیشــتری برای حفظ 

سالمت و امنیت خانواده خود بپردازند.
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انعطاف پذير و قابل سفارشی شدن1 باشند، تأثیر آن بر نگرانی های مربوط به معیارهای نخستین متمم 
قانون اساسی كمتر می شود.

.گردآوری مركزی اولويت ها و اطالعاِت دسترســی، نگرانی های مربوط به محرمانگی را در مقايسه با 
سامانه های پااليش َسمت كاربر برمی انگیزد2. 

.اين سامانه ها می توانند با نظام های برچسب زنی محتوا و محل های سبز )مختص كم ساالن( كار كنند.
- چنانچه پااليش های َســمت سرور در مدارس و كتابخانه ها استفاده شود، نگرانی های قابل توجهی 

در مورد معیارهای نخستین متمم قانون اساسی به وجود می آورد.

1.  customizable

2. در كشــورهايی كه اين شیوه مسدودسازی به طور فراگیر و عمومی اعمال نمی شود و تابع تقاضای مشتری است، سامانه 
مركزی برای كاركرد صحیح و دقیق، نیازمند برخورداری از اطالعات كاربران كم سال نظیر سن و ساعات استفاده آن هاست؛ 
بنابراين ممکن اســت از طريق اين بانک اطالعاتی، حريم خصوصی كودكان نقض شود. اگر اين سامانه بر پروتکل های تبادل 
اطالعات رمزنگاری شده نظیر )SSL( شامل رايانامه ها نیز قابل اعمال باشد )نظیر كشور چین(، در آن صورت به علت دسترسی 

ارائه كنندگان خدمات اينترنت )ISP( به اطالعات استفاده كاربران، نگرانی نقض محرمانگی به شدت تشديد می شود.
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4. پاالیش َسمت كاربر با استفاده از فهرست نشاني اینترنتي1

اين مورد به استفاده داوطلبانه نرم افزار پااليش توسط كاربران نهايی كه سبب می شود مرورگر، محتوا 
را از منابع مشخصی2 دريافت نکند اطالق می شود. فهرست تارنماهای مسدودشده ممکن است توسط 
شــركت پشتیبان نرم افزار تهیه شود و يا از تصمیمات كاربر نشأت بگیرد. فهرست ممکن است به طور 
دوره ای به وســیله دريافت اطالعات از تارنمای شركت تأمین كننده نرم افزار به روزرسانی شود. فهرست 
ممکن اســت فاش گردد و يا مخفی بماند. عدم دسترسی می تواند با استفاده از رمز عبور كنترل شده 
توسط والدين لغو گردد. نرم افزار نصب شده بر روی رايانه شخصی می تواند رايانامه و پیام های فوری از 

منابع تأيیدنشده را نیز پااليش كند.3

شــكل4. نمودار ارزش اثربخشي، دسترســي و تأثیرات نامطلوب پااليش َسمت كاربر با استفاده از 
فهرست نشانی اينترنتي4

1.  Client-side filtering using URL lists

2. مقصود از منابع مشخص، تارنماها و ساير منابع اينترنتی است كه محتوای مضر برای كم ساالن ارائه می كنند.
3. اين نرم افزارها نســخه های اولیه نرم افزارهای مراقبت خانوادگی )Parental Control( بودند كه با فهرست سفید و سیاه 
عمل می كردند و حتی در نرم افزارهای سیســتم عامل نظیر ويندوز98 نیز امکان آن برای والدين تعبیه شــده بود. امروزه 
نرم افزارهايی كه صرفاً قابلیت پااليش نشانی داشته باشند، منسوخ شده اند و به جای آن نرم افزارهايی با تركیب اين ويژگی 
و قابلیت هــای ديگر از جمله تحلیل محتوا، اعمال محدوديت زمانی و برخی ديگر از فناوری های مذكور در اين گزارش در 

بازار موجود است. 
4. امروزه با توســعه محتوای برخط و متنوع شــدن آن، روش مسدودسازی بر مبناي فهرســت نشانی ها اثربخشی بسیار 
كمتری دارد. اين روش می تواند به صورت فهرســت ســفید برای كودكان كم سال اثربخش باشد؛ يعني والدين فقط امکان 

دسترسي به معدودي از تارنماهاي مورد اطمینان را در اختیار كودک قرار دهند.



33

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

توضیحات:
.اين ســامانه ها به طور گسترده از طريق خرده فروشــی و يا بازارهای ديگر در دسترس هستند. كاربرد 
آن ها به تالش كاربر نهايی برای پیکره بندی1]به منظور اعمال تنظیمات شخصی[ و به روزرسانی نیاز دارد.

.پااليش َســمت كاربر می تواند مستقیماً در مســدودكردن دسترسی به محتوای جهانی مضر برای 
كم ســاالن در وب، رايانامه، گروه خبری و اتاق های گفت وگو و ]شــبکه های اجتماعی[ مؤثر باشــد. 
درحالی كه پااليشــگرهای َسمت كاربر اغلب از پااليشگرهای َسمت سرور انعطاف پذيرتر هستند، عبور 
از اين پااليشــگرها می تواند برای كودكان راحت تر باشــد. به عالوه آن ها نیاز دارند تا همگام با افزايش 

جهانی محتوای مضر برای كم ساالن به روزرسانی شوند.
.به علت رشد ســريع محتوای اينترنتی، پااليش َسمت كاربر با استفاده از فهرست نشانی اينترنتي 

ممکن است كاماًل در مسدودسازی مؤثر نباشد.
.ايــن فناوری، نگرانی های مرتبط با معیارهای نخســتین متمم قانون اساســی را برمی انگیزد، زيرا 
قابلیت مسدودســازی بیــش از حد محتوا را دارد. نگرانی ها به دلیل آنکه میزان مسدودســازی، اغلب 
واضح نیست و افشا نمی شود، افزايش می يابد. با اين حال بسیاری از اين فناوری ها می توانند بر مبنای 

گزينش خانواده، سفارشی شوند. 
.اين فناوری برای كاربران نهايی تاحدی هزينه بر اســت، درحالی كه هزينه كمی بر ناشــران موارد 

قانونی مضر برای كم ساالن ايجاد می شود.
.به دلیل اينکه اطالعات به صورت محلی بر رايانه شخصی كاربر ذخیره می شود، تأثیر پااليش َسمت 

كاربر بر محرمانگی، كمتر از پااليش َسمت سرور است2.
.اين سامانه ها اثر كمی بر اِعمال قانون دارند.

1. configuration

2. حفظ محرمانگی مشروط بر آن است كه نرم افزار نصب شده بر رايانه شخصی هیچ بازخوردی ارسال نکند. چنانچه 
نرم افزار برای ارتقای عملکرد، نیازمند ارسال بازخورد استفاده از اينترنت توسط مشتريان به پشتیبانی كننده باشد، در حد 

نرم افزار سمت سرور و حتی بیش از آن می تواند محرمانگی را تهديد كند.
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5. پاالیش )َسمت كاربر و َسمت سرور( با استفاده از تحلیل محتوای متنی1

اين موضوع به اســتفاده داوطلبانه از تركیب نرم افزار، مبتنی بر رايانه شــخصی و سرور كه به هنگام 
لــزوم، تحلیل بی درنگ محتــوای تارنماها را انجام دهد و منابع محتوايی را كــه با برخی الگوريتم ها 
مطابقت داشــته باشــد، پااليش نمايد گفته می شود. كمیسیون فقط ســامانه های مبتنی بر تحلیل 
محتوای متنی را ارزيابی نمود، ]زيرا[ به نظر می آيد بیشــتر از ســامانه های تحلیل محتوای تصويری 
نويدبخش هستند2. چنین سامانه ای توانايی تحلیل رايانامه و ضمیمه ها را نیز دارد. كاربر نهايی ممکن 
است از ماهیت الگوريتم اطالع داشته باشد و يا بی اطالع باشد و نیز ممکن است راجع به آنچه پااليش 

شده است، اطالعات كاملی داشته و يا نداشته باشد.

شكل 5. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب پااليش )َسمت كاربر و َسمت سرور( 
با استفاده از تحلیل محتوای متنی3

1.  Filtering (server- and client-side) using text-based content analysis

2. در آن زمان نرم افزارهای تحلیل محتوای متنی با تحلیل فراوانی و هم زمانی كلمات كلیدی عمل می كردند و نرم افزارهای 
توسعه  با  نیز  تصوير  تحلیل  نرم افزارهای  تدريجاً  از سال2003  اما  بودند،  راه  ابتدای  در  تصويری هنوز  تحلیل محتوای 
الگوريتم های تركیبی تحلیل يافت و تحلیل شکل به بازار وارد شد. از حدود سال2010 نمونه های با كیفیت و دقت باالی 
آن در دسترس است، گرچه نرم افزارهاي پردازش تصوير قدری پرهزينه هستند، اما امکان پذيري آن ها به وضوح افزايش 
يافته است. اكنون نمونه هايی از اين سامانه ها جهت ارائه خدمات اينترنت پاک مناسب كم ساالن در كشورهای جنوب شرق 

آسیا به طور گسترده بر روی سرور ارائه دهندگان خدمات اينترنت استفاده می شود. 
3. امروزه اثربخشــی و دسترسی به اين ســامانه ها، افزايش و هزينه های آن برای كاربران نهايی كاهش يافته و در كل بر 

كارآمدی آن افزوده شده است.
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توضیحات:
.اين مورد يک فناوری در حال ظهور است كه هنوز به طور گسترده در دسترس نمی باشد.1

.اين فناوری ممکن اســت درخصوص تحلیل محتــوای متنی به خوبی كار كند، اما برای آنکه كاماًل 
مؤثر باشــد بايد بتواند با تركیب متن و تصوير كار كند. كاربرد آن به صورت بی درنگ، اســتفاده از آن 
برای پااليش را ســاده تر می كند، تا از توانايی مواجهه بــا محتوای در حال افزايش و تغییر موجود در 

اينترنت برخوردار شود.2 
.فناوری مذكور نگرانی های مرتبط با معیارهای نخســتین متمم قانون اساســی را برمی انگیزد، زيرا 
قابلیت مسدودسازی بیش از حد محتوای ]غیرمضر[ دارد. به دلیل آنکه اندازه مسدودسازی اغلب واضح 
نیست و افشا نمی شــود، نگرانی ها افزايش می يابد. سامانه های َسمت كاربر می تواند بر مبنای انتخاب 

خانواده سفارشی شود.
.اين فناوری برای مصرف كنندگان و كاربران نهايی تا حدی هزينه بر است. تأثیرات نامطلوب مربوط 
به معیارهای نخســتین متمم قانون اساسی و هزينه های ناشران ]محتوای مضر برای كم ساالن[، ناشی 

از خطر مسدودسازی بیش از حد است.
.محصوالت َســمت سرور ممکن اســت نگرانی های مربوط به محرمانگی را براساس وجود اطالعات 

متمركز درباره ترجیحات كاربران و الگوهای دسترسی برانگیزد.

1. امروزه اين فناوری به طور گسترده در دسترس است و عالوه بر تقريباً تمامی نرم افزارهای مراقبت خانوادگی، اغلب 
نرم افزارهای ضدبدافزار و حتی سیستم عامل نیز دست كم توانايی تحلیل محتوای متنی دارند. 

2. مقصود آن است كه برخالف پااليش براساس فهرست نشانی ها كه عمدتاً با تأخیر به روز می شود و پس از شناسايي يک 
منبــع مضر عمل مي كند، اين روش می تواند بــه طور هم زمان )real-time( در مواجهه با هر محتوای جديد، آن را پااليش 
كند. البته كاربرد پردازش تصوير بر رايانه شــخصی ممکن است باعث ايجاد تأخیر در نمايش صفحات وب شود و كاربر را 
به خصوص اگر دسترسی به اينترنت پرسرعت داشته باشد، بیازارد، اما اِعمال آن به طور متمركز از طريق سامانه های قوی 

در مراكز ارائه خدمات اينترنتی و يا سطوح باالتر مشکالت كمتری ايجاد می كند.
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ج. نظام های برچسب گذاری و رده بندی سنی
6. برچسب گذاری و رده بندی طرف اول1

اقدام داوطلبانه توســط منابع محتوا )ناشران و ســاير فراهم كنندگان محتوا( برای اينکه نشان دهند 
يــک تارنما يا محتوای خاص، با معیاری ويژه مطابقت می كنــد يا در طبقه ای خاص می گنجد ]برای 
مثال طبقه محتوای شــامل برهنگی[. برچسب می تواند به شــکل فرابرچسب2 يا ورودی به فهرست 
پايگاه داده و يا نمايش يک نشــان باشد. اســتفاده از برچسب می تواند ممیزی شود3. برای حصول به 
اهداف اين فناوری، كمیســیون فرض خواهد كرد كه طرح برچسب گذاری داوطلبانه مواردی را معین 
می كند كه برای كم ساالن مضر است و در نتیجه به ديگران اجازه می دهد تا چنین مطالبی را پااليش 

يا مسدود نمايند4.

شكل6 . نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب برچسب گذاری و رده بندی طرف اول5

1.  First-party labeling/rating

Metatag( .2( نوعی توصیف الحاقی به همراه لینک ها و توضیحات و تعاريف بیشتر با ساختار از پیش تعريف شده است، 
كه از آن برای توضیح يا توصیف داده و ابرداده استفاده می شود.

3. مقصود اين است كه ناظری غیرمنتفع بر صحت برچسب گذاری، نظارت و ممیزی كند.
4. امروزه اين روش در بخش جست وجوی تصوير موتورهای جست وجو نظیر گوگل استفاده می شود.

5. تغییر محسوسی در خالل زمان در مورد اين شاخص ها پديد نیامده است.
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توضیحات:
.چنانچه اين روش به طور گسترده استفاده شود بالقوه مؤثر خواهد بود، اما اين روش توسط بسیاری 

از ناشران وب مورد استفاده قرار نگرفته است.
.اثربخشی برچسب گذاری داوطلبانه طرف اول محدود است، زيرا وابسته به استفاده گسترده از آن می باشد.

.ايــن روش برای مصرف كننــدگان و ديگر كاربران نهايی كم هزينه اســت. مرورگرهای وب كه در 
جست وجوی برچسب هستند، بدون هزينه، عمل شناسايی انجام می دهند.

.روش مذكــور می تواند هزينه هايی بر تمام »منابع موارد مضر برای كم ســاالن« تحمیل نمايد. اين 
هزينه ها به پیچیدگی طرح برچســب گذاری يا رده بندی و لوازم برچسب گذاری يا رده بندی هر صفحه 

وب بستگی دارد.
.روش مورد اشــاره، نگرانی های مربوط به نخستین متمم قانون اساسی را به دلیل هزينه مالی برای 
تارنماهای تحت حفاظت قانون اساســی1، به خاطر مسدودكردن تارنماهای بدون برچسب و تهديد به 

الزامی شدن نظام برچسب گذاری داوطلبانه بر می انگیزد.
.اين روش می تواند ايجاد فهرست از تارنماهای مناسب كودكان و محیط های سبز را آسان نمايد.

1. منابعی كه طبق اصل آزادی بیان قانون اساسی اياالت متحده فعالیتشان منعی ندارد.
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7. برچسب گذاری و رده بندی طرف سوم1

اين نوع برچســب گذاری عبارت اســت از اقدامات داوطلبانه توسط طرف سوم2 برای مرور محتواي 
منابع و برچســب گذاری و يا رده بندی آن ها، به گونه اي كه ديگران را قادر به پااليش يا مسدود ســازی 
نمايد. مرور منابع مي تواند شامل روش هاي تجزيه و تحلیل خودكار3 و برخی قضاوت های انسانی باشد. 
با هدف بررسی اين فناوری، كمیسیون فرض مي كند برچسب گذاری و پااليِش مرتبط، شامل رده هاي 
متعددي است كه توسط گروه های خصوصی ايجاد شده اند و نیازمند هیچ اقدام ايجابي از سوی منبع 

محتوا4 نمی باشد.

شكل 7. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب برچسب گذاری و رده بندی طرف سوم5

1.  Third-party labeling/rating

2. طرف سوم يا شخص ثالث گروهي هستند غیر از پديدآورندگان و ناشران )طرف اول( و دريافت كنندگان و مصرف كنندگان 
)طرف دوم(.

3.  automated parsing

4. نظیر در اختیار گذاشتن برخي كدها و منابع هزينه بر.
5. امروزه نســبت به ســال2000 با گسترش ســامانه هاي كاربرمحور و مشــاركت داوطلبانه كاربران در رده بندي معیار، 
»هزينه هاي كاربران« قدري كاهش يافته اســت؛ يعني برچسب گذاري مي تواند به روش كم هزينه تر انجام شود و لذا براي 

كاربران نهايي ارزان تر باشد.
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توضیحات:
.اين رويکرد همانند اقدامي اســت كه در صنعت تصاوير متحرک1 انجام مي شــود و طي آن طرف 
ســوم رتبه اي را به هر فیلم تخصیص مي دهد. در اين زمان چنین اقدامي به طور گسترده در اينترنت 

استفاده نمی شود و نیاز است تا طرف های سوم، درگیر رده بندی تعداد زيادی از تارنماها شوند.2
.برچســب گذاری يا رده بندی طرف ســوم به شرطي مؤثر اســت كه گروه هايی از قبیل »گروه های 
حامی«3 تصمیم داشــته باشــند در اين فرايند شــركت كنند يا صنعت محتوای مختص بزرگساالن 
بخواهد در تأســیس يک نظام برچسب گذاری طرف ســوم همکاری نمايد. هر طرحی از اين قبیل به 
واسطه گســتره بیکران محتوايی كه بايد رده بندی شود و تغییرات مداوم محتوای تارنماها، به چالش 

كشیده خواهد شد.
.اين فناوری، قابلیت هماهنگی با طرح های رده بندی در ديگر رســانه ها را دارد. به هر حال، در اين 

زمان هیچ مدل تجاری واضحی برای اين رويکرد در اينترنت وجود ندارد.4
.نگرانی های مربوط به نخستین متمم قانون اساسی از اين واقعیت نشأت می گیرد، كه برچسب های 
تخصیص يافته به محتوا توســط طرف های سوم، معیارهای فرهنگی و يا اجتماعی را منعکس می كند 

كه ممکن است با ديگران به اشتراک گذاشته نشود.
.برچســب گذاری طرف سوم بر محرمانگی و اِعمال قانون، تأثیر نامطلوب نداشته و يا تأثیر نامطلوب 

كمي خواهد داشت.

1. شامل فیلم ها و انیمیشن هاي سینمايي و تلويزيوني.
2. نمونه ی رده بندی محتوا در ايران توسط »بنیاد بازی های رايانامه ای« در نظامی موسوم به »اسرا« انجام می شود. با اين 
حال با گذشت بیش از ده سال از تهیه گزارش، با توجه به گستردگي و تودرتوبودن مطالب تارنماها و حجم فزاينده صفحات 
وب، اين رويکرد تاكنون به طور رســمي توسط گروه هاي شناخته شده مردمي يا خصوصي به شکلي اثربخش درخصوص 

صفحات وب به كار گرفته نشده است.
Advocacy groups( .3( مقصود گروه های حامی حقوق مصرف كننده يا شهروندی است. 

4. با گسترش شبکه هاي اجتماعي و سامانه هاي كاربرمحور، رويکردي مبتني بر مشاركت داوطلبانه كاربران براي 
رده بندي محتوا ايجاد شده است، كه مي تواند مدلي جايگزين براي رده بندي مرسوم و سنتي باشد و توجیه اقتصادي و 

نیز منطق عملي امکان پذيري داشته باشد.
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د. سامانه های تأیید سن
8. سامانه های تأیید سن مبتني بر كارت های اعتباری1

مقصود از به كارگیری يک سامانه توسط منبع محتواست كه امکان ارائه شماره كارت اعتباري كاربر 
نهايی برای دسترســی به صفحه وب )يا محتوای وارد شــده( را مشروط می كند2. شماره ممکن است 
برای يک كارت اعتباری معتبر تأيید شــود و يا نشــود و ممکن است جهت حصول اطمینان از اينکه 
دارنده كارت، فرد بزرگســال باشــد مورد تحلیل بیشتر قرار بگیرد و يا نگیرد )از اين سامانه برای اخذ 

هزينه استفاده نمی شود(.

شــكل 8. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب ســامانه های تأيید سن بر مبنای 
كارت های اعتباری3

1. Age Verification Systems based on credit cards

2. به عبارت ديگر ارائه دهنده خدمات فروش محتوای مختص بزرگسال با كاربرد اين سامانه شرايطی را بر كاربر متقاضی 
محتــوا اعمال می كند، كه بــرای واردكردن اطالعات كارت اعتباری بايد آن را مراعات كند، تا كم ســاالن به اين خدمات 
دسترســی نیابند. بدين ترتیب كه سامانه با بررسی ســن مالک كارت اعتباری پیش از اخذ هزينه، از بزرگسال بودن كاربر 

اطمینان حاصل كند. 
3. در زمان نگارش اين گزارش، هنوز ســامانه ها و درگاه های پرداخت امن رايج نشــده بود؛ درحالی كه امروزه تقريباً برای 
هر تجارت برخط و خريد الکترونیک به ســهولت چنین سامانه هايی در دسترس است؛ لذا عماًل كاربران و مصرف كنندگان 
به ناچار كارت اعتباری معتبر خواهند داشــت. شــايد مشکل آن باشد كه به قدری چنین كارت هايی رواج يافته، كه بدون 
اعالم ســن يا با اعالم ســن جعلی هم می توان به راحتی كارت اعتباری معتبر دريافت كرد. درنتیجه هزينه هاي كاربران و 
اثربخشــی به شدت كاهش مي بايد. از سويي ديگر سامانه هاي تأيید سن بســیار بیشتر از گذشته در دسترس هستند، اما 
به علت لغو قانون )COPA(، منابع محتوا، انگیزه چنداني براي اســتفاده از آن ها ندارند؛ لذا در مجموع كارايي اين روش از 

گذشته كمتر شده است.
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توضیحات:
.استفاده از سامانه تأيید كارت اعتباری برای دسترسی به »موارد مضر برای كم ساالن« می تواند برای 
حفاظت از كم ســاالن در برابر دسترســی به بعضی از اين موارد مؤثر باشد. اكنون بسیاری از تارنماهای 
مورد استفاده توسط صنعت محتوای تجاری برخط مختص بزرگساالن از اين سیستم استفاده می كنند، 

اما ممکن است هنوز برخی تصاوير را به صورت رايگان در دسترس قرار دهند.1
.محدوديت های اين ســامانه عبارت است از اينکه برخی كودكان به كارت اعتباری دسترسی دارند و 
نیز مشخص نیست كه سامانه چگونه می تواند برای تارنماهای خارج از آمريکا به كارگرفته شود و كاربرد 
آن در صورت مســدودكردن دسترسی به چت، خبرنامه ها و يا پیام های فوری و ]شبکه اجتماعي[ مؤثر 
نیســت. تأخیر در صدور صورتحساب2 به معنای اين اســت كه دسترسی غیرمجاز به »موارد مضر برای 

كم ساالن« می تواند اتفاق بیفتد.
.ســامانه های تأيید كارت اعتباری به آســانی در دسترس هســتند، اما برای تارنماهای غیرتجاری يا 
كوچک به كارگیری آن ممکن اســت مشکل باشد. اين سامانه، دسترسی به برخی از محتواها را برای آن 

دسته از كاربرانی كه كارت اعتباری ندارند، غیرممکن می كند.
.رويکرد تأيید سن دارندگان كارت اعتباری، هزينه های متعادلی بر مصرف كنندگان و كاربران نهايی تحمیل 
می كند، كه بايد كارت اعتباری داشــته باشند و خطر ارائه ی آن به سامانه تأيید سن را ب پذيرند. اين رويکرد 
هزينه زيادی را بر ناشرانی كه بايد بابت تأيید كارت اعتباري هزينه پرداخت كنند، تحمیل می كند. استفاده از 

تأيید سن بدون پرداخت هزينه آن، از طرف صنعت كارت اعتباری نامطلوب به نظر می آيد.
.گردآوری اطالعات، مربوط به تعیین هويت اشــخاص در نقاط مركزی ســامانه ی ارائه خدمات تأيید 

سن، خطرات نقض محرمانگی را در بر خواهد داشت. 
.اثر نامطلوب بر معیارهای نخستین متمم قانون اساسی ناشي از هزينه ]تحمیل شده[ بر ناشران و »اثر 

ترساننده«3 به علت شناسايی هويت كاربران قبل از فراهم سازی دسترسی است.
.گردآوری مركزِی شماره های كارت اعتباری كه با »اثر خجالت زايی4« ناشی از گزارش شیادی همراه 

شود، ممکن است تأثیرات نامطلوبی بر اِعمال قانون داشته باشد.

1. ايــن تارنماهــا عمدتــاً تصاويــر و محتواهايی را كــه به عنوان پیشــخوان و دمــوی محصوالت به صــورت رايگان 
قــرار می دهنــد، محافظــت نمی كننــد و صرفــاً به يــک هشــدار برای افــراد كمتــر از 18ســال اكتفــا می نمايند. 
2. احتماالً به معناي )pass payment( بوده اســت؛ يعني خريد نخست انجام مي شود و سپس وجه آن پرداخت مي گردد، 

لذا عماًل اطمینان از سن كاربر در هنگام خريد ممکن نیست.
chilling effect( .3( در متون حقوقي، به معناي اثر بازداشتن يا برحذرداشتن فرد از بهره برداري از حقوق قانوني مشروع 

وي نظیر حق آزادي بیان به خاطر ترس از اِعمال محدوديت و تحريم است. 
4.  embarrassment effect
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9. سامانه تأیید سن بر مبنای شناسه هویت صادرشده به صورت مستقل1

عبارت اســت از به كارگیری يک سامانه توسط منبع محتوا كه امکان استفاده كاربر نهايی از شناسه 
هويت محافظت شــده با رمز عبور، برای دسترســی به صفحه وب )يا محتوای وارد شــده( را مشروط 
مي كند2. اين شناسه توسط طرف سوم فقط برای آن دسته از افرادی صادر می شود، كه سندي مبني 

بر رسیدن به سن قانونی بزرگسال ارائه كرده باشند.

شكل 9. نمودار ارزش اثربخشي، دسترســي و تأثیــرات نامطلوب سامانه تأيید سن بر مبنای كارت 
هويت مستقل صادرشده3

1.  Age Verification System based on independently-issued ID

2. مقصود آن اســت كه ناشــر يا فراهم كننده محتوا فقط به افرادی خدمات ارائه كند، كه دارای نام كاربری با رمز عبور 
محافظت شده باشند كه توسط مرجعی ذيصالح و پس از احراز رسیدن به سن قانونی برای آن ها صادر شده باشد.

3. در حــال حاضر از اين روش بیشــتر درخصوص فعال ســازي خدمات ارزش افزوده تلفن همــراه و برخي خدمات ويژه 
اينترنتي اســتفاده مي شــود؛ به عبارت ديگر اين خدمات تنها در صورت احراز رســیدن به ســن بزرگسالي ارائه مي شود. 
اثربخشــي و دسترســي به اين روش با توجه به لغو قانون )COPA( و حذف الزام به منابع محتواي مضر براي كم ساالن 
به اســتفاده از آن، كاهش يافته اســت. عالوه بر آن در حال حاضر انبوهي از محتواي مضر براي كم ساالن به رايگان عرضه 
مي شــود كه مستلزم هیچ گونه كسب تأيید سن نیســت و بر مبناي خوداظهاري و يا حتي بدون سؤال از سن كاربر عمل 

مي كند.
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توضیحات:
.امــروزه شــماری از منابع محتوا اين خدمــت را به صورت تجاري ارائه می كننــد. اين رويکرد در 
تارنماهايی كه از اين سامانه استفاده می كنند، معموالً برای جلوگیری از دسترسی كودكان مؤثر است. 
اثربخشــی كلی اين رويکرد بستگی به گستره كنترل دسترسی به كدهای شناسايی هويت و میزان به 
كارگیري اين روش دارد. اين شــیوه برای مسدودكردن دسترسی به چت، گروه های خبری، پیام های 

فوری [و يا شبکه اجتماعي] مؤثر نیست.
.اين رويکرد هزينه متوســطی بر كاربرانی كه بايد شناســه هويت داشــته باشند، تحمیل می كند. 
همچنین بر منابع محتوا كه بايد سامانه تشخیص هويت را نصب كنند و ممکن است مبلغی بابت تأيید 

هويت بپردازند، هزينه زيادی تحمیل می كند.
.تأثیر نامطلوب اين رويکرد بر محرمانگی می تواند زياد باشــد. اگر شناســه های هويت از اطالعات 

هويت شخصی افراد جدا باشد1، ممکن است تأثیر نامطلوب آن كمتر از تأيید كارت اعتباری باشد.
.عدم قطعیت در مورد كاربرد اســتاندارد »موارد مضر برای كم ســاالن«، هزينه های تحمیل شــده بر 

تارنماهای حاوی اين موارد را كه در ارتباط با چنین سامانه های تعیین هويت هستند، افزايش می دهد.
.بــه خاطر هزينه های تحمیل شــده بر تأمین كننــدگان محتوا و ضرورت شناســايی افراد كه »اثر 
ترســاننده«2 بر دسترســی به محتوا دارد، تأثیر نامطلوب بر معیارهای نخســتین متمم قانون اساسی 
می گــذارد. گردآوری مركزِی شــماره های كارت اعتباری كه با »اثر خجالت زايی3« ناشــی از گزارش 
شــیادی همراه شــود، می تواند تأثیر نامطلوبی بر اعمال قانون داشته باشد. همچنین اين خطر وجود 

دارد كه بازاری برای شناسه های هويت ايجاد شود. 

1. صرفاً نشان دهنده سن قانونی باشد.
2.  chilling effect

3.  embarrassment effect
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ه - دامنه سطح باالی جدید/ منطقه بندی1 
10. ایجاد دامنه سطح باالي عمومي محتواي مضر براي كم ساالن2

عبارت است از ايجاد دامنه سطح باالی جديد )به عنوان مثال .xxx يا .adult( براي استفاده داوطلبانه. 
ايــن نــام دامنه، داللت بر آن دارد كه موارد ارائه شــده در صفحات وب تحــت چنین دامنه ای و نیز 
رايانامه هاي دريافتي از چنین دامنه اي، موارد مضری برای كم ساالن است و وجود چنین نام دامنه اي 
امــکان پااليش همه مواردي كه ذيل آن قرار دارد را براي مرورگرها يا ارائه كنندگان خدمات اينترنتي 

)ISP( تسهیل مي كند.

شــكل10. نمودار ارزش اثربخشي، دسترســي و تأثیرات نامطلوب ايجاد دامنه سطح باالي عمومي 
محتواي مضر براي كم ساالن3

1.  Top-Level Domain/Zoning
باالترين سطح دامنه اينترنتي است. بقیه دامنه های ثبت شده زيردامنه اين دامنه ها به حساب می آيند، به طور مثال دامنه   
www.Example.com زيردامنه )com. ( به شــمار می رود. دامنه هاي سطح باال شامل دامنه سطح باالي عمومي، دامنه هاي 

ســطح باالي كشوري و جغرافیايي نظیر )ir.(، دامنه هاي ســطح باالي زيرساختي و آزمايشي است. براي مشاهده فهرست 
كامل نام هاي دامنه سطح باال مراجعه كنید به:

 http://www.iana.org/domains/root/db 
2.  Establishment of a gTLD for harmful to minors content

دامنه ســطح باالي عمومي)generic Top Level Domain  يا gLTD( يکی از دسته بندی های دامنه های سطح باال است كه 
به وســیله »مرجع شــماره هاي تخصیص يافته اينترنت« )IANA( برای استفاده در سامانه نام دامنه در اينترنت تعیین شده 
اســت. در زمان تدوين اين گزارش، دامنه ها محدود به )gov( ،).net( ، ).com.( و )org.( بود، اما تدريجاً طي چند مرحله 

آيکان اقدام به توسعه اين دسته از دامنه ها نمود. 
3. در حال حاضر با وجود دامنه )xxx.( شاخص دسترسي به طور محسوس افزايش يافته است. 
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توضیحات:
.اين شــیوه از جهت فني امکان پذير اســت، اما چنین دامنه ای در حال حاضر وجود ندارد1. نیاز است تا 

آيکان2 چنین دامنه سطح باالی جديدی را ايجاد كند.
.اين سامانه ممکن است اثربخشي متوسطي داشته باشد، زيرا پرسش هايی ]درباره اثربخشي[ مطرح است 
كه آيا منابع محتوای مضر برای كم ساالن منحصراً مطالب را در دامنه )xxx.( مي گنجانند يا خیر. همچنین 
ممکن اســت اين شــیوه در مورد چت، رايانامه، گروه هاي خبري و پیام های فوری ]و شبکه هاي اجتماعي[ 

قابل به كارگیري نباشد. استفاده از سامانه نام دامنه برای اِعمال سیاست ها نگرانی هايی را برمي انگیزد. 3
.ممکن است نگرانی های مربوط به محرمانگی و نخستین متمم قانون اساسی با شناسايی واضح »ناحیه قرمز4« 
]منطقه فعالیت هاي منافي عفت[ و ننگ مرتبط با يافته شدن در اين نواحي و نیز نگرانی بابت »شیب لغزنده5« كه 

به سمت الزامي شدن قراردادن اين گونه مطالب در دامنه سطح باالي عمومي پديد آيد، برانگیخته شود.
.اين رهیافت به دلیل اينکه ايجاد »ناحیه قرمز« ممکن است به عنوان مايه مزاحمتی جذاب6 به كار گرفته 
شــود و نیز به دلیل اينکه مشــوق هاي اِعمال قانون به منظور پیگرد موارد غیرقانونی در اين نواحي ممکن 

است كاهش يابد، احتمال تأثیرات نامطلوب را در اعمال قانون پديد می آورد7.

1. آيکان تا ســال2011 در برابر خواســت ايجاد دامنه مختص هرزه نگاري مقامت مي كرد، اما از اين سال، ).xxx( نیز به 
محتواي هرزه نگاري اختصاص يافت. 

2. شــركت اينترنتی برای تخصیص نام ها و شماره ها )ICANN( در پاسخ به درخواست وزارت بازرگانی آمريکا در ژوئن1998 
براي تشکیل »شركت غیرانتفاعي جديد متشکل از نقش آفرينان حوزه اينترنت در بخش خصوصي براي اداره خط مشي مربوط 
به نظام شــماره و نشاني اينترنت« ايجاد شد. اين شركت مسئول مديريت فني سامانه نام دامنه )domain name system( و 
موارد مديريت و راهبري نام ها و شــماره های اينترنتی است. منابع انتشاريافته نشان می دهد كه آيکان درخواست هايي برای 

ايجاد نام دامنه سطح باالي مربوط به كودكان نظیر )kids.( دريافت كرده است. )گزارش(
3. ايجاد نام دامنه )xxx.( به آن معنا نیســت كه لزوماً ســاير دامنه هاي ســطح باالي عمومي شامل هرزه نگاري نباشند و 
محتــواي هرزه نگاري محدود به اين دامنه شــود، لذا عماًل منحصركردن هرزه نگاري به ايــن نام دامنه به داليل تجاري و 

حقوقي در چارچوب نظام فعلي حاكم بر نام هاي دامنه قابل تحقق نیست. 
4. ايــن ترجمــه براي )red light district( به معناي محله هايي اســت كه فعالیت هاي منافي عفت نظیر مراكز فحشــا در 
آن مجتمع شــده اســت. با توجه به غیرقانوني و نیز زشــت بودن اين قبیل فعالیت ها در برخي از ايالت هاي آمريکا، عماًل 

سیاست گذاران مايل به سوق دهي فعالیت ها به اين سو نیستند. 
slippery slope( .5 ( اصطالحــي اســت براي فعالیتي بــه ظاهر كوچک كه با ايجاد زنجیره توالــي ،نهايتا ًمنتج به اثري 
چشــمگیر مي شود .مقصود اين است كه هر چند در بدو امر گنجاندن محتواي مضر براي كم ساالن ذيل دامنه هاي خاص 

نظیر )xxx.( داوطلبانه است ،اما به تدريج با ايجاد فشار اجتماعي و طرق ديگر تبديل به يک هنجار و الزام مي شود. 
6.  attractive nuisance

7. براي درک بهتر مقصود در نظر بگیريد كه براي مثال »شهر نوي سابق« هر چند براي فحشا ايجاد شده بود، اما تخلفات 
و جرايم ديگري نظیر توزيع مواد مخدر، اخاذي و... نیز در آن رخ مي داد و مســئوالن اعمال قانون با در نظرگرفتن اينکه 

آنجا محل فساد است، كمتر به اِعمال سخت گیرانه قوانین مي پرداختند.
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11. ایجاد دامنه سطح باالي عمومي محتواي غیرمضر براي كم ساالن1

عبارت است از ايجاد دامنه سطح باالی جديد )به عنوان مثال .kids ( براي استفاده داوطلبانه. كاربرد 
ايــن نــام دامنه داللت بر آن دارد كه موارد ارائه شــده در صفحات وبي تحــت چنین دامنه ای و نیز 
رايانامه هايي دريافتي از چنین دامنه اي، به طور عام مناســب براي كم ساالن در تمامي سنین در نظر 
گرفته مي شود. وجود چنین نام دامنه اي اين امکان را براي مرورگرها يا ارائه كنندگان خدمات اينترنتي 
)ISP( تســهیل مي كند، تا قابلیت هاي نمايش يا پذيرش ]محتواي محدود به[ »ناحیه سبز2« كه فقط 

شامل چنین مواردي مي شود را ايجاد كنند.

شكل 11. نمودار ارزش اثربخشي، دسترســي و تأثیــرات نامطلوب ايجاد دامنه سطح باالي عمومي 
محتواي غیرمضر براي كم ساالن3

 

1.  Establishment of a gTLD for non-harmful to minors content

2.  green zone

3. با توجه به تجربه ده ساله، كه ايجاد زيردامنه )kids.us( منتج به برآوردن انتظارات نشد، مي توان گفت اثربخشي اين 
روش بسیار كمتر از آنچه انتظار مي رفت، بوده است. 



47

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

توضیحات
.اين شیوه از جهت فناوري امکان پذير است، اما چنین دامنه ای در حال حاضر وجود ندارد. نیاز است 
تا آيکان چنین دامنه ســطح باالی جديدی را ايجاد كند. مجدداً ]همچون مورد نام دامنه اختصاصي 
محتواي مضر براي كم ســاالن[ استفاده از سامانه دامنه برای اعمال خط مشي، سؤاالتی را برمي انگیزد. 
به عنوان جايگزين دامنه سطح باال، بدون نیاز به اينکه آيکان اقدامی را انجام دهد، مي توان نام دامنه 

سطح پايین تري نظیر )kids.us. ( را ايجاد كرد.1
.اين رويکرد می تواند روشــی در دســترس و غالباً مؤثر برای حفاظت از كودكان در برابر »محتوای 
مضر برای كم ساالن« باشد و به میزاني كه كودكان در چنین منطقه ای محدود شوند، می تواند مؤثرتر 
باشد2 و در مقايسه با تأسیس ِصرف چندين محیط سبز يا فهرست تارنماهای مناسب كودک مطلوب تر 
است. به هر حال ]اين رويکرد[ درخصوص مواجهه با محتوای چت، گروه های خبری، يا پیام های فوری 

]و يا شبکه هاي اجتماعي[ نمی تواند مؤثر باشد.
.]اثر منفی[ اين روش بر هزينه ی مصرف كنندگان و ديگر كاربران نهايی، هزينه منابع محتوای مضر 

برای كم ساالن، اِعمال قانون و محرمانگی كم است.
.نگرانی های مرتبط با نخســتین متمم قانون اساسی، به خاطر بیم از محدودشدن كم ساالن، به ويژه 
نوجوانان به اين منطقه اســت، طوری كه ممکن است قادر به دسترســی به مواد اطالعاتی آموزنده و 

مناسب ]خارج از اين منطقه[ نباشند.
.به دلیل خطر ناشي از تمركز فعالیت های كودكان در اين منطقه، ]اين رويکرد[ می تواند متخلفان را 

جذب كند. خلق چنین دامنه های سطح بااليی می تواند بر اِعمال قانون تأثیر نامطلوبی بگذارد.

1. پیشــنهادهايي براي ايجاد نام دامنه ســطح باالي )kids.( به آيکان ارائه شده است، اما هنوز مورد پذيرش قرار نگرفته 
اســت. دولت ايــاالت متحده طبــق قانــون )Dot Kids Implementation and Efficiency Act of 2002, PL 107-317( در 
سال2003 زيردامنه )kids.us( را ايجاد نمود تا محیطي امن و سالم براي كودكان زير 13سال ايجاد نمايد. اداره اطالعات و 
ارتباطات ملي آمريکا )NTIA( از 27جوالي سال2012 به دلیل اينکه اين زيردامنه انتظارات و مقاصد مورد نظر را برآورده 

نکرده است، كاربرد آن را به تعلیق درآورد. براي اطالعات بیشتر مراجعه كنید به: 
http://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/ustld_27_jun_2012_mod_012.pdf

2. به صورت يک فهرست سفید عمل مي كند.
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12. تأســیس »منطقه ســبز« یا »منطقه قرمز« به وسیله تخصیص مجموعه 
1 IPجدیدی از شماره های

عبارت است از ايجاد مجموعه ای از شماره های)IP( )در پروتکلIP نسخه6( برای استفاده داوطلبانه. 
كاربرد اين روش بر اين داللت مي كند كه مطالب موجود در صفحات وبي كه در ســرورهايی با چنین 
شــماره های)IP( قرار دارند يا رايانامه هايی كه از چنین سرورهايی می آيد، می تواند در تشخیص موارد 
غیرمضر برای كم ســاالن )منطقه سبز( يا مضر برای آن ها )منطقه قرمز( استفاده شود. هر موردی كه 
در چنین منطقه ای از شــماره های)IP( نباشد در »منطقه خاكستری2« در نظر گرفته می شود و لزوماً 
]مشخص كننده[ مضر و يا غیرمضر )بسته به نوع منطقه سبز يا قرمز( ]بودن[ برای كم ساالن نیست3.

شكل 12. نمــودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب تأسیس »منطقه سبز« يا »منطقه 
)IP(قرمز« به وسیله تخصیص مجموعه جديدی از شماره های

1.  Establishment of a “green zone” or “red light zone” by means of allocation of a new set of IP numbers

2.  gray zone

3. از نگاه فنی هم در پروتکل)IP( تخصیص شماره ها معموالً مبتنی بر منطقه جغرافیايی است و تخصیص مبتنی بر نوع 
محتوا اجرا نشده است. 
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توضیحات
.اين پیشــنهاد برای ايجاد نظامي اســت كه در حال حاضر وجود ندارد. مشــکالت فني موجود در 
به كارگیري اين فناوری، اثربخشــي آن را نامعلوم مي سازد. اثربخشي، نیازمند تالشی قابل توجه است 
تا محتوا را به شماره هايIP مشخص مرتبط كند. اين رهیافت مي تواند به طور بالقوه انعطاف پذيري را 
كاهش داده و مانع از كاركرد بهینه شبکه شود. اين شیوه در مسدودكردن دسترسی به چت، گروه هاي 

خبري و پیام های فوری ]و شبکه هاي اجتماعي[ مؤثر نیست1.
.ايجاد نظام داوطلبانه تقســیم شــماره هايIP، مي تواند نخســتین گام به ســوي تقسیم اجباری 

شماره هايIP باشد كه نگرانی های مهمي را در رابطه با نخستین متمم قانون اساسی برمي انگیزد.
.اين رهیافت هزينه هاي قابل توجهی را بر منابع محتوا تحمیل می كند، زيرا نیاز به آن خواهد داشت 

كه ناشران، سخت افزار را دوباره طراحی كنند تا محتوا را به شماره هايIP مناسب تخصیص دهند.
.اين رهیافت عوارض جانبی كمی بر محرمانگی و اعمال قانون دارد.

1. ايــن مطلــب مربــوط بــه ســال2000 اســت. در آن زمــان نظــام)IP6( بــه صــورت عملــی وجــود نداشــت. 
در ســال2010 نظــام)IP6( بــه كار گرفتــه شــد، امــا گســتره ای بــا كاربــرد خــاص در آن تعريف نشــده اســت.
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و. سایر روش ها و فناوری ها
13. خطوط تماس اضطراری1

عبارت اســت از ايجاد امکاناتي برای گزارش دهي آسان مشــکالت از طريق برخط يا از طريق تلفن 
به گروه هايی كه می توانند با مشــکالت روبه رو شــوند. چنین خطوط تماس اضطراری، مشکالت را به 
مراجع دولتی و گروه های بخش خصوصی ذي ربط، كه مي توانند در پاســخ به مشــکالت گزارش شده 
اقدام كنند، اطالع می دهند. ســطوح فعالیت در مجموع و ماهیت كلي شــکايات، مي تواند براي عموم 

اطالع رساني شود.

شكل 13. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب خطوط تماس اضطراری2 

1.  Hotlines
مقصود خطوط تماس اضطراري نظیر 110 است كه مختص جرايم و مشکالت مربوط به كودكان برخط است.

2. خطوط تماس اضطراري براي حفاظت از كودكان برخط در جهان طي ده ســال اخیر به طور گســترده توسط نهادهاي 
دولتي و غیردولتي گســترش يافته و مورد استفاده قرار گرفته است، طوري كه حتي شبکه اي بین المللي از خطوط تماس 

اضطراري موســوم به  »INHOPE« براي ايجاد هماهنگي و هم افزايي درخصــوص مقابله با جرايم علیه كودكان در فضاي 
برخط ايجاد شــده اســت؛ بنابراين امروز اثربخشي و دسترسي به اين روش به طور چشمگیري افزايش يافته است و آن را 

جزو روش هاي كارآمد قرار داده است.
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توضیحات
.در حال حاضر برخی از تأمین كنندگان خدمات و نهادهاي اعمال قانون از خطوط تماس اضطراری 

استفاده می كنند.
.درحالي كه خطوط تماس اضطراری به طور مســتقیم دسترســی به موارد مضر برای كم ســاالن را 

مسدود نمی كند، می تواند يکی از اركان سازنده در هر تالش مؤثر برای حفاظت از كودكان باشد.
.خطــوط تماس اضطراری، رؤيت پذيري و اطالعات مرتبط با میزان مشــکالت راجع به اســتثمار 
كودكان را برای استفاده عمومي و دولتی افزايش می دهد. هزينه های زياد ]تحمیل شده[ بر كاربر، اين 
واقعیت را نشان می دهد كه در نهايت مصرف كنندگان، هزينه های خطوط تماس اضطراری را متحمل 

می شوند كه مي تواند مبلغي قابل توجه باشد.
.خطوط تماس اضطراری بر معیارهای محرمانگی و نخســتین متمم قانون اساســی تأثیر نامطلوب 

نداشته و يا تأثیر نامطلوب كمي خواهد داشت.
.اثر اِعمال قانون می تواند مثبت يا منفی باشد. به دلیل افزايش گزارش ها، اطالعات بیشتری درباره 
موارد مضر برای كم ســاالن مي تواند در دســترس باشــد و براي اعمال قانون استفاده شود. هم زمان، 

نهادهاي اعمال قانون ممکن است گزارش هاي بي اساس بیشتری را دريافت كنند.
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14. فضاهای سبز1
 

عبارت اســت از ايجاد داوطلبانه فهرست هايي از موارد مناسب براي كودكان و فراهم سازي محیطي 
كه به كودكان اجازه دهد از طريق مرورگر يا خدمات برخط يا پااليشــگرهاي روي ســرور فقط چنین 

مواردی را دريافت كنند.

شكل 14. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب فضاهاي سبز2

توضیحات
.هم اكنون فضاهای ســبز فراواني وجود دارند، اگرچه عموم مردم از بسیاری از آن ها اطالع ندارند و 
1.  Greenspaces

2. هرچند امروزه فضاهاي ســبز براي كودكان توســعه يافته اند، اما با توجه به گسترش دسترسي به محتواي اينترنت از 
طرق مختلف نظیر تلويزيون تعاملي و در قالب هاي مختلف نظیر شــبکه اجتماعي اثربخشي آن به خصوص براي نوجوانان 
دشــوار شده است؛ بنابراين نوجوانان به راحتي در معرض محتواي مضر قرار مي گیرند و يا حتي توسط افراد شیاد از آن ها 

سوءاستفاده مي شود.
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يا مورد توجه نیســتند. هنگامي كه فضاهای سبز به سادگی در دسترس كودكان قرار گیرند و والدين 
مطمئن باشــند كه كودكان منحصراً از آن ها اســتفاده می كنند، می تواند بسیار مؤثر باشند. مشخص 
نیســت كه آيا اين روش در مسدودســازی دسترســی به چت، گروه هاي خبري، پیام های فوری ]و 

شبکه هاي اجتماعي[ مؤثر هستند يا نه.
.اثربخشي در حفاظت از نوجوانان محدود است، زيرا محتمل تر است كه آن ها درصدد جست وجوي 

دسترسی به محتوای بیرون از ديواره هاي محیط های سبز1 برآيند.
.برخــی از منابــع ايــن محتواها در ازاي مبلغي در دســترس قــرار می گیرند و لــذا هزينه ای بر 
مصرف كنندگان و ديگر كاربران نهايی تحمیل می كنند. همچنین آن ها ممکن است برخی هزينه ها را 

بر ناشران يا مؤلفان فضاهای سبز تحمیل نمايند.
.فضاهای ســبز، تأثیر نامطلوب كمی بر محرمانگی و آزادی بیان محتواي قانوني ويژه بزرگســاالن 
تحمیل می كنند، اما نگرانی هايی وجود دارد كه مربوط می شــود به معیارهای نخســتین متمم قانون 
اساســی درخصوص ناتوانی كودكان در دسترسی به موارد مناســبی كه در محیط های سبز گنجانده 

نشده باشند.

1.  walled garden
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15. فناوری های پایش و محدودكننده زمان1

عبارت اســت از كاربرد نرم افزارهايي كه گزارش هاي2 نشان دهنده جزئیات فعالیت هاي برخط كودک 
را ايجــاد مي كند و به طــور داوطلبانه مقرراتي را در رابطه با مدت زمانی كه كودک می تواند در فضاي 
برخط بگذراند، اِعمال می نمايد )اين نرم افزارها به طور معمول در رايانه شــخصي اســتفاده مي شوند(. 
چنین سامانه هايي می توانند موارد استفاده از وب، رايانامه، پیام های فوری ]و شبکه اجتماعي[ را دنبال 
كنند. در تحلیل اين فناوری يا روش، كمیســیون فرض خواهد كرد كه به كودک گفته شود كه پايش 

انجام مي شود و فقط والدين می توانند به نتايج دسترسی پیدا كنند.3 

شكل 15. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب فناوری های پايش و محدودكننده زمان4

1.  Monitoring and time-limiting technologies

2.  logs

3. در حال حاضر نسل هاي جديدي از اين فناوري ها براي پايش عملکرد كودكان در محیط برخط با استفاده از ابزارهايي 
نظیر تلفن همراه نیز ايجاد شده است.

4. در زمان تدوين گزارش در ســال2000 استفاده از اين قبیل نرم افزارها محدود بود، اما به تدريج با گسترش كاربرد آن، 
تبديل به جزئي از سیســتم عامل رايانه ها و نیز بســیاري از نرم افزارهاي ضدبدافزار شد. امروزه انواع بسیار متنوعی از اين 
نرم افزارها براي كاربردهاي مختلف از كنترل اســتفاده كاربران در سازمان ها و شبکه ها تا مراقبت از كودكان در خانواده ها 
به كار گرفته مي شود. با گنجاندن اين فناوري در سیستم عامل هاي جديد نظیر ويندوز، هم دسترسي به آن افزايش يافته 

و هم هزينه هاي كاربران به طور محسوسي كاهش پیدا كرده است.
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توضیحات
.اين ســامانه ها در حال حاضر در بازار موجود هســتند. برخی از آن ها به عنوان قســمتی از سامانه 
پااليش و يا مسدودسازی فروخته می شوند. آن ها به طور خودكار فعالیت می كنند و بنابراين تحت تأثیر 

نامطلوب تغییرات مداوم در محتوای در دسترس اينترنت قرار ندارد.
.فناوری های پايش و محدودكننده زمان، هنگامی كه در خانه اســتفاده شوند مي توانند مؤثر باشند، 
زيرا آن ها بــر فعالیت های كودكان تأثیر می گذارند و نیازمند دخالت والدين هســتند. اين فناوری ها 

مي تواند برای رايانامه و ديگر ارتباطات غیر وب و برای دسترسی به محتواي جهانی نیز مؤثر باشد.
.فناوری های پايش و محدودكننده زمان، دخالت بیشــتر والدين در تجربه برخط كودک را تشويق 
مي كند، اما به علت اينکه والدين فعالیت ها را فقط پس از وقوع درمي يابند، اثربخشي آن براي كاهش 

دسترسی تصادفی به موارد مضر برای كم ساالن ممکن است محدود باشد.1
.استفاده از اين فناوری ها نیازمند برخی توانمندی هاي فني از طرف والدين است.2

.مصرف كنندگان و ديگر كاربران نهايی، هزينه هاي زمانی و مالی براي اســتفاده از اين ســامانه ها را 
پرداخت می كنند.

.ناتوانی نوجوانان در دسترسی به منابع اطالعاتی مناسب بدون نظارت و مراقبت والدين در رتبه بندی 
مربوط به تأثیرات نامطلوب بر محرمانگی و معیارهای نخستین متمم قانون اساسی منعکس شده است. 

نگرانی های محرمانگی ممکن است هنگام استفاده از اين فناوری در مدارس و كتابخانه ها افزايش يابد.
.اين فناوری ها هیچ هزينه ای را بر تأمین كنندگان محتواي مضر برای كم ساالن تحمیل نمی كنند.

.گزارش هاي عملکردي كه توســط اين فناوری ايجاد مي شوند، می توانند ياري گر اعمال قانون برای 
شناسايی متخلفان باشند 3.

1. يعني تا كودک با محتوايي اعم از مفید يا مضر مواجه نشود چیزي ثبت نمي شود؛ بنابراين نوع مراقبت و نظارت والدين، 
پسیني و تا حدي منفعالنه بوده و نمي تواند جلوي دسترسي به موارد مضر به طور تصادفي را بگیرد.

2. به علت اينکه اغلب نرم افزارهاي در دســترس در ايران به زبان انگلیســي تهیه شــده، كاربرد آن ها براي والدين ايراني 
دشــواري مضاعفي دارد؛ يعني عالوه بر آشــنايي با مهارت هاي پايه كار با رايانه و نرم افزارهاي سیستم عامل يا ضد بدافزار، 
نیازمند آشــنايي با زبان انگلیسي نیز مي باشد. مشکل بزرگ تر در كشورهايي نظیر ايران كه شکاف ديجیتال نسلي در آن 
وجود دارد -يعني والدينی كه كمتر از فرزندان خود مهارت فناوري اطالعات دارند– اين است كه مي تواند منجر به نتايج 
ناخواســته نامطلوبي شــود؛ يعني كودكان و نوجوانان به راحتي اين نرم افزارها را دور بزنند و يا حتي با سوءاستفاده از آن 

استفاده از رايانه و اينترنت را در اختیار خود بگیرند و والدين خود را كنترل كنند.
3. منظور اين است كه پس از وقوع تخلف و جرم، مراجع قانونی می توانند با استفاده از اين گزارش ها متخلفان را شناسايی كنند.
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16. سیاست های استفاده قابل قبول/ موافقت نامه های خانوادگی1

عبارت اســت از وضع مقررات توسط والدين يا يک مؤسسه )نظیر مدرسه يا كتابخانه( راجع به انواع 
مطالبي كه مي تواند در دســترس قرار گیرد. گاهی چنین سیاست هايی به وسیله ممانعت از دسترسی 
بیشــتر ]به اطالعات[ در موارد نقض ]موافقت نامه[ اعمال می شود. چنین سیاست هايی ممکن است با 

پايش همراه شود كه امکان كشف تخلفات را برای والدين يا مؤسسه فراهم می كند.2

شكل 16. نمودار ارزش اثربخشــي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب سیاست های استفاده قابل قبول/ 
موافقت نامه های خانوادگی

1.  Acceptable use policies/family contracts

2. در جوامع غربي به خصوص آمريکا كه روابط بین افراد بیش از آنکه توســط عرف يا شرع تنظیم شود، توسط قرارداد يا 
موافقت نامه هاي قانوني تنظیم مي شــود چنین رويکردي سابقه ديرينه دارد و به آساني مورد پذيرش كودكان و نوجواناني 
كه متخلف نیســتند قرار مي گیرد. كاربرد آن در ايران به علت فقدان فرهنگ تنظیم روابط توســط قرارداد مي تواند قدري 
دشــوار باشــد؛ بنابراين اثربخشي اين روش تابع شرايط فرهنگي جامعه اســتفاده كننده است و با آموزش و فرهنگ سازي 

افزايش مي يابد.
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توضیحات
.مثال هايــی از انواع متفاوت سیاســت های اســتفاده قابل قبول از ]فناوری اطالعات و شــبکه[ و 

موافقت نامه های خانوادگی به طور گسترده در اينترنت موجود است.1
.مشــاركت والدين و مؤسســات در وضع رهنمودهای صريح از طريق سیاست استفاده قابل قبول يا 
توافق نامه خانوادگی، اگرچه به طور مســتقیم دسترسی كم ساالن به موارد مضر را كاهش نمی دهد، اما 
می تواند تأثیر مثبت قابل مالحظه ای بر آگاهی و رفتار كم ســاالن داشته باشد. درحالی كه اين رويکرد 
می تواند تا قدری با موارد مضر كه كودكان به دنبال آن هســتند مقابله كند، اما درخصوص دسترســی 

تصادفی يا هرزنامه های دريافتی كمک كمتری می كند.
.ايــن رويکرد به دلیل آنکه دربردارنده تعهد زمانی برای به كارگیری و مشــاركت فعاالنه اســت، بر 

خانواده ها و ديگر مراقبان كودكان قدری هزينه تحمیل می كند.
.اين رويکرد هزينه های ناچیزی را بر تأمین كنندگان موارد مضر برای كم ساالن تحمیل می كند. 

.ايــن رويکرد هنگامی كــه در مدارس و كتابخانه ها در تركیب با پايش2 مورد اســتفاده قرار گیرد، 
ممکن است نگرانی های مرتبط با محرمانگی و نخستین متمم قانون اساسی را افزايش دهد.

1. نمونه هايي از اين تفاهم نامه را مي توانید در اينترنت مشاهده كنید:
بین والدين و فرزندان: 

 http://www.commonsensemedia.org/educators/parent-media-education/family-media-agreements

بین مدرسه و والدين:
http://www.goodman.k12.wi.us/web/distforms/intaccusepol.pdf

2. تركیب اين روش با پايش با هدف اطمینان از عدم نقض سیاست يا توافق مذكور انجام می شود.
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17. تشدید پیگرد قانونی1

عبارت اســت از هزينه كرد منابع بیشــتر توسط حکومت )در ســطوح محلی، ايالتی و فدرال( برای 
رسیدگی و پیگرد قانونی فعالیت های برخط مغاير قانون. با فرض تغییر فعالیت های جاری حکومت در 
اين شیوه، كمیسیون، اثربخشی احتمالی و تأثیرات نامطلوب بالقوه آن را به منظور تهیه مبنايی برای 
توصیه هايش تحلیل می كند. كمیســیون فرض می كند كه قانون اياالت متحده نمی تواند به طور عملی 
علیه تمام منابع محتوای ]مضر برای كم ســاالن[ مستقر در ديگر كشورها با معیارهای قانونی متفاوت 

بر محتوا اعمال شود.

شكل 17. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب تشديد پیگرد قانونی2

1.  Increased prosecution

2. با توجه به جايگاه اياالت متحده آمريکا در حاكمیت بر اينترنت و مديريت زيرســاخت آن، اثربخشــي اعمال قانون در 
اين كشــور بیش از ساير كشورهاســت. هرچه تسلط حاكمیت يک كشور بر زيرساخت و ابزارهاي نظارت، تحقیق و اعمال 
قانون كمتر باشــد، اثربخشي كاهش خواهد يافت؛ لذا اثربخشي اين مورد در ايران به طور قابل مالحظه اي كمتر از آمريکا 
است. ضمن آنکه به دلیل لغو قانون حفاظت از كودكان برخط، پیچیده ترشدن فضای مجازی و به تبع آن جرايم اين حوزه 
و ناتوانی در تصويب قوانین روزآمد پس از ســال2000، اثربخشــی فعلی اين روش كمتر از مقدار نمايش داده شده در اين 

نمودار است.
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توضیحات
.اين شــیوه به دلیل اثر بازدارندگی آن بر ناشــران محتوای غیرقانونی، می تواند به شــدت در كاهش 
دسترســی كودكان به موارد مضر برای كم ســاالن اثربخش باشد. پیگرد قانونی هدفمند می تواند اياالت 
متحده را به عنوان يک رهبر بین المللی نشان دهد، كه در طول زمان بر اعمال قانون در سطح جهانی اثر 
می گذارد. روشن نیست كه افزايش پیگرد قانونی، تأثیر قابل مالحظه ای بر محتوای منتشر شده در خارج 

از آمريکا داشته باشد، مخصوصاً در مواردی كه منشأ محتوا در كشورهای خارجی غیرقانونی نباشد.
.تعقیب قانونی هدفمند علیه محتوای به وضوح غیرقانونی، هزينه های قابل توجهی بر مصرف كنندگان 
در بر ندارد. منابع محتوای مضر برای كم ساالن و ]در عین حال[ قانونی برای بزرگساالن، به خاطر نیاز 

به ارزيابی قانونی بودن موارد، هزينه های عمده ای را متحمل می شوند.
.تشــديد پیگرد قانونی، مخاطرات محرمانگی را به دلیل افزايش تالش برای كسب اطالعات درمورد 
فعالیت های برخط جهت اعمال قانون برمی انگیزد. نگرانی های مرتبط با نخستین متمم قانون اساسی 
درباره تشديد پیگرد قانونی به اثر ترساننده1 تحقیق و تصمیمات اتخاذشده توسط سخنگوهای قانونی 

برای كوتاه كردن گفتار2 به منظور اجتناب از مخاطرات پیگرد قانونی مربوط مي شود3.

1.  chilling effect

2.  curtail speech

3. مقصود اين است كه به علت تهديد ناشي از پیگرد قضايي ممکن است برخي منابع محتوای مضر برای كم ساالن اقدام 
به خودسانسوري كنند.
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18. پایش/ مسدودسازی بی درنگ محتوا1

عبارت اســت از كاربرد روش های پايش بی درنگ جهت تشــخیص و مسدود سازی موارد مضر برای 
كم ســاالن. ]اين روش[  عالوه بر وب  ]برای مواردی كه[  از طريــق رايانامه، پیام های فوری، اتاق های 
گفت وگو و گروه های خبری يوزنت2  ]و شــبکه های اجتماعی[ فرســتاده شده است ]كاربرد دارد[. در 
حوزه هايی كه پااليش ]توســط نرم افزارهای َسمت كاربر/ َسمت ســرور[ ممکن است صورت نپذيرد، 

چنین پايشی توانايی تشخیص موارد مضر برای كم ساالن را دارا می باشد.
شكل 18. نمودار ارزش اثربخشي، دسترسي و تأثیرات نامطلوب پايش/ مسدودسازی بی درنگ محتوا3

1.  Real time Content Monitoring/Blocking
اصطالح )Real time( در حوزه علوم رايانه به پردازش بی درنگ اطالق می شــود. هدف در اين نوع پردازش ها رســیدن به 
نتیجه در زمان تعیین شــده )معموالً بازه زمانی بسیار كوتاه( اســت. برای مثال پردازش بر روی محتوای دريافت شده يک 

صفحه وب در مرورگر آن است.
انجام می شــود و پیش از نمايش به كاربر، تصمیم در مورد مسدودسازی يا نمايش محتوا توسط نرم افزار اتخاذ می گردد و 
نتیجه در همان زمان اِعمال می شود. در مقابل اين روش، هر روشی كه پردازش خودكار همگام با نمايش محتوا را اعمال 

نکند )مانند پااليش مبتنی بر فهرست مصاديق از پیش تعیین شده و يا پرسش از كاربر در مورد محتوا(، می باشد.
2.  usenet

3. در زمان تهیه اين گزارش در سال2000 نرم افزارهای هوشمنِد پردازش بی درنگ زبان طبیعی و پردازش تصوير در مراحل 
آغازين توسعه خود بودند و احتماالً با ضريب خطای بااليی عمل می كردند؛ يعنی ممکن بود مواردی را كه الزم بود مسدود 
كنند نتوانند تشخیص دهند و يا برعکس موارد بی ضرر را به اشتباه مسدود كنند. به تدريج با توسعه اين فناوری ها در سال های 
اخیر نمونه های رايگان و تجاری آن در نرم افزارهای مراقبت خانوادگی )Parental Control( عرضه شــده است. گروهی از اين 
نرم افزارها مبتنی بر سرور هستند و بر روی سرور های اصلی تأمین كنندگان اينترنت پاک و سالم برای كودكان و كتابخانه ها 
و مدارس نصب می شــوند و گروهی مبتنی بر رايانه كاربر نهايی)كالينت( هســتند و بر روی رايانه های شــخصی، تلفن های 
همراه هوشــمند و ساير ابزارهای شخصی دسترسی به اينترنت قابل نصب هستند. هرچند در ايران نمونه هايی از آن تولید و 
عرضه شــده اســت، اما به داليل متعدد از جمله ناسازگاری با سیستم عامل و نرم افزارهای ضدبدافزار، ضعف دانش و مهارت 
توسعه دهندگان نرم افزار، ضعف توان پردازش و... هنوز محصولی بومی و متناسب با حساسیت فرهنگی اسالمی- ايرانی كه به 
طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و با ضريب خطای اندک و اثربخشی باال به كار آيد در دسترس نیست. در حال حاضر 

با پیشرفت فناوری، اثربخشی و دسترسی نسبت به سال2000 افزايش يافته و هزينه كاربران كاهش داشته است.
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توضیحات
.محصوالتی با توصیفات فوق الذكر در بازار موجود است.

.اين فنــاوری برای پیام هايی )به عنوان مثــال؛ چت بی درنگ( كه نمی توانند به طور مؤثر با ســاير 
روش های پردازش پااليش شوند، به كار برده می شود.

.برای ]دست يابی به[ اثربخشی، پايش بی درنگ ممکن است نیازمند دخالت عامل انسانی باشد.
.ممکن است دخالت عامل انسانی هزينه قابل توجهی داشته باشد.

.به هر اندازه كه اين محصوالت اثربخش تر باشــند، در نتیجه،  خطر مسدودسازی بیش از حد، تأثیر 
بالقوه بر معیارهای نخســتین متمم قانون اساسی و هزينه ی تحمیل شده بر منابع محتوای مضر برای 

كم ساالن، افزايش می يابد. 
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بخش چهارم
توصیه ها

كمیســیون، پس از توجه به نظرات به اين نتیجه رسید كه مؤثرترين ابزارهای موجود برای حفاظت 
از كودكان در برابر محتوای مضر برای كم ســاالن در اينترنت شــامل تالش های تهاجمی1 در راستای 
آموزش عمومی، توانمندسازی مصرف كننده، افزايش منابع برای اعمال قوانین موجود و استفاده بیشتر 
از فناوری های موجود اســت. متخصصان يکی پس از ديگری تصديــق كردند كه حفاظت از كودكان 
برخط نیازمند آموزش بیشــتر، فناوری بیشــتر، ارتقای آگاهی عمومی از فناوری های موجود و اعمال 
بهتر قوانین موجود اســت. حکومت )در تمام ســطوح( و جامعه اينترنتی بايد متحد شــوند تا منابع 
آموزشــی را به طور گســترده در دسترس خانواده ها و ديگر سرپرســتان كودكان قرار دهند. روش ها 
و فناوری های داوطلبانه برای حفاظت از كودكان بايد توســعه يابند، آزمايش شــوند، ارزيابی گردند و 
به سهولت در دسترس قرار گیرند. چنانچه اين رويکردهای داوطلبانه با اطالعاتی كه آن ها را قابل فهم 
و اســتفاده كنند همراه شــوند، می توانند فناوری های قدرتمندی را برای خانواده ها فراهم آورند. مهم 
اســت كه فناوری های حفاظت از كودكان؛ سامانه های اينترنتی نسل بعد و هم گرايی رسانه های قديم 
و جديد را منعکس كنند2. درنهايت الزم اســت كه دولت منابع افزايش يافته را برای اعمال قانون در 
ســطح فدرال، ايالتی و محلی به منظور تعلیم، اســتخدام نیرو و تجهیز اختصاص دهد، به گونه ای كه 

قوانین موجود علیه هرزه نگاری كودكان و بی عفتی3 به طور مؤثرتری اعمال شود. 
متخصصاني كه در كمیســیون حاضر شــدند تصديق كردند كه توزيع مــوارد بی عفتی، هرزه نگاری 
كودكان و موارد مضر برای كم ساالن در اينترنت با روندي مشکل ساز در حال رشد است. منابع اعمال 
قانون در ســطح فدرال و ايالتی تقريباً به طور انحصاری بــر هرزه نگاری كودكان و كمین برای اغفال 
كودكان4 تمركز دارد. ما بر اين باوريم كه تالشی تهاجمی در جهت مواجهه با موارد غیرقانونی هرزگی 

1.  aggresive

2. از شرايط در حال تغییر اينترنت و رسانه ها منفک نباشند.
3.  obscenity

4.  child stalking
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اينترنتی موجب مواجهه با »موارد مضر برای كم ساالن« نیز خواهد شد.1
ماهیت جهانی اينترنت، اعمال قانون را با نگرانی های مضاعفی همراه می كند، زيرا مقدار قابل توجهی 
از موارد بی عفتی، هرزه نگاری كودكان و »موارد مضر برای كم ساالن« از خارج از كشور منشأ می گیرد. 
اين در حالی است كه موارد استرداد مجرمان2، نیاز به كمک قانونی دست اندركاران اِعمال قانون كشور 
بیگانه دارد و تعارض قوانین، تعقیب قانونی را مشــکل می كند. قباًل با اين مشکالت در حوزه های مواد 
مخدر، كالهبرداری و مالکیت فکری3 مواجه شــده اســت4. رهبری اياالت متحده آمريکا می تواند به 

مدل های همکاری بین المللی منجر شود.5

1. برخي از محتواها نظیر هرزه نگاري كودكان، غیرقانوني و مجرمانه است و برخي از محتواها نظیر هرزه نگاري بزرگساالن 
در زمان تدوين گزارش مجاز بوده است؛ يعني اين گونه محتواها كه مضر براي كم ساالن محسوب مي شد، نبايد در دسترس 
كودكان قرار مي گرفت. كمیســیون بر اين بــاور بوده كه برخورد با محتواي غیرقانوني، زمینه را براي كاهش دسترســي 

كودكان به محتواي قانوني، اما مضر براي آن ها فراهم مي كند.
2.  Extradition

3.  Intellectual Property
معادل آن مالکیت معنوي نیز گفته شده است.

4. مقصود، اقدامات بین المللی از طريق سازمان ملل و نهادهايی از جمله پلیس بین الملل بوده است.
5. اين گزارش پیش از تدوين كنوانســیون بین المللی »بوداپست« درخصوص جرايم سايبر تدوين شده است. در آن زمان 
هنوز هیچ بستری برای مواجهه و مقابله با جرايم اينترنتی كه ماهیت بین المللی دارند وجود نداشت، اما طی دهه گذشته 
با تالش های پیگیرانه اتحاديه بین المللی مخابرات و به خصوص دبیركل آن جناب آقای »حمدون توره« دســت كم اجماع 
جهانی در مقابله با هرزه نگاری كودكان فراهم شده و از سوی ديگر كنوانسیون بین المللی حقوق كودک سازمان ملل، بستر 
حقوقی الزام آور مناســبی برای همکاری های بین المللی در اين عرصه فراهم آورده است، اما متأسفانه اين همکاری محدود 
به جرايم علیه كودكان می شــود و درخصوص ساير اشکال جرايم از جمله هرزگی اينترنتی در كل، اجماعی وجود ندارد و 
دســت يابی به همکاری قضايی و سازگاری قانونی تبديل به يکی از چالش های اصلی حال حاضر جهان در عرصه مقابله با 

جرايم سايبر شده است. 
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آموزش عمومی
1. توصیه: دولت و بخش خصوصی برای افزایش آگاهی عمومی در مورد فناوری ها و روش های 

موجود حفاظت از كودكان برخط، باید یک عملیات آموزشی اساسی را برعهده گیرند.
آموزش عمومی بايد به شیوه ای پايدار1 انجام شود تا خانواده ها در محیط برخط و غیر برخط به صورت 

مؤثری به آن دست يابند.
.عملیات آموزشــی بايد بر اهمیت مشــاركت والدين و مراقبان كــودک در فعالیت برخط وی، در 
دســترس بودن منابــع غیربرخط و فناوری های اينترنتی »دسترســي با يک كلیک2«، دسترســی به 
تارنماهای دوســتدار كودک3، اطالعاتی درباره طیف فناوری های در دسترس برای حفاظت از كودكان 

و اطالعاتی در مورد ارزيابی و آزمايش فناوری های جديد تأكید كند.
.تالش ها در جهت آگاهی عمومی بايد شــامل اجزای برخط و راهــی هدفمند و مقرون به صرفه در 
اينترنت برای دستیابی به افراد ياری جو، يعنی خانواده ها شود. ابتکارات برخط می تواند راهی به شدت 
مؤثر برای دسترســی مستقیم به اطالعات و فناوری ها باشد و برای خانواده ها امکاناتی را فراهم سازد 
كه از طريق روش »خريد در يک ايســتگاه«4 بتوانند اطالعات دقیق كسب كنند، مشکالت را گزارش 

دهند و به فناوری ها و منابعی مرتبط شوند كه فقط با يک كلیک به مساعدت5 دست يابند.
.فروشندگان رايانه هاي شخصي بايد تشويق شوند تا فناوری های پااليش، فناوري هاي مراقبت خانوادگي6 
يا ديگر فناوری های توانمندســازی كاربر را در پیشخوان7 فروش رايانه های شخصي در معرض ديد قرار 

1.  sustainable

2.  one-click-away

3.  child friendly sites

 )one shopping stop( .4
به عنوان مثال از اين نوع ايســتگاه ها می توان به فروشگاه های زنجیره ای بزرگ كه تقريباً تمام كاالهای مورد نیاز مشتری 
را در يک مکان ارائه می كنند، اشــاره نمود؛ يعنی تمام امکانات و اطالعات و مســاعدت چنان گردآوری و تركیب شود كه 
خانواده با رجوع به يک ايستگاه نظیر تارنمای تخصصی بتواند به سهولت به همه آن ها دست يابد و الزم نباشد وب گردی 

كند و اطالعات و منابع را از محل های مختلف جست وجو نمايد. 
 one click away from assistance .5

مقصود آن اســت كه كودک يا والدينش تنها با يک كلیک بتوانند به ســاده ترين شکل به كمک دست يابند ،نه آنکه وارد 
مجموعه اي از لینک هاي تودرتو شده و در تارنماها به دنبال كمک بگردند.

6.  parental control

7.  prominent place
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دهند تا چنین فناوری هايی به آسانی در دسترس مصرف كنندگان قرار گیرد و فروشندگان سیستم عامل 
بايد تشويق شوند تا چنین فناوری هايی را به طور بارز در سیستم های عامل تعبیه نمايند.1

.دولت در تمام سطوح ]محلی، ايالتی و فدرال[ بايد منابع قابل توجهي را به عنوان قسمتی از مشاركت 
بخش دولتی-خصوصی برای افزايش آگاهی عمومی اختصاص دهد.

.كتابخانه هــای عمومی، مراكز اجتماعات2، مدارس و انجمن هاي اولیا و مربیان3 از اجزای اساســي اين 
تالش هستند.

.منابع بايد شامل اطالعاتی درباره دسترسی به مراجع اعمال قانون و سازمان های حامي كودكان4 باشد. 
.دولت بايد كمک های مالی بلوكي5 را به ايالت ها اعطا كند تا مواد درسي مناسب براي برنامه هاي آموزشي 

سالمت اينترنتي ايجاد كنند و مواد درسي در انجمن ها، انتشارات مدارس6 و كتابخانه ها توزيع شود.
2. توصیه: دولت و صنعت باید به طور مؤثر »سیاست های استفاده قابل قبول7« را ترویج كنند. 
سیاســت های استفاده قابل قبول به پارامترهای بیان شده برای اســتفاده از سامانه های برخط اشاره دارد. 
آن ها روشــی غیرفناورانه برای حفاظت از كودكان برخط هســتند. صنعت ]فناوری اطالعات[ و دولت در 
تمام ســطوح بايد والدين و مؤسســات عمومی كه دسترســی به منابع برخط را فراهم می كنند، تشويق 
به اتخاذ چنین سیاســت هايی نمايند. همان طوركه ما برای كودكان قوانین ســختی برای عبور از خیابان 
و رهنمودهايــی برای برخورد با موقعیت های ناآشــنای گوناگون آماده می كنیم، نیــاز داريم مقررات و 

رهنمودهايی برای تسهیل تجربیات يادگیری و همچنین سالمت برخط آن ها فراهم سازيم.
.سیاســت های اســتفاده قابل قبول بايد به طور داوطلبانه توســط مؤسســات عمومی كه دسترسی به 
منابع برخط را فراهم می كنند، به كار گرفته شــوند. اين سیاســت بايد برای والدين آشــکار كند كه چه 

 parental( 1. بر اســاس اين رويکرد، نرم افزارهاي سیستم عامل به خصوص ويندوز به تدريج به ابزارهاي مراقبت خانوادگي
control( مجهز شدند و در سال هاي اخیر والدين در صورت برخورداري از سواد ديجیتال و اندكي مهارت فني با بهره گیري 
از ابزارها و فناوري هاي توانمندســاز موجود در سیســتم عامل به خوبي مي توانند بر عملکرد فرزندان خود نظارت و آن را 

مديريت كنند. 
2.  community centers

3.  PTA

4.  child advocacy organizations

5.  Block grant

6.  school publications

7.  Acceptable use policies
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حفاظت هايی در محل مدرســه يا كتابخانه وضع شــده تا به كاربران اجازه دهد كه تجربه های آموزشــی 
سازگار با ارزش های خانوادگی يا محلی را داشته باشند.

توانمندسازی مصرف كننده و بزرگساالن مسئول1
3. توصیه: كمیســیون، تخصیص منابعی برای ارزیابی مســتقل فناوری های حفاظت از 
كودكان و فراهم ســازی گزارش هایی برای عموم درباره قابلیت های چنین فناوری هایی را 
توصیه می كند. فقدان اطالعات ]در جامعه[ كنونی در مورد اينکه اين فناوری ها چه میزان خوب كار 
می كنند و عدم شــفافیت درباره اينکه چه چیز را ممکن است مسدود كنند، مانع اصلی برای استفاده 

از آن ها توسط خانواده ها و مراقبین كودكان می باشد.2
.كمیســیون توصیه می كند كه بخش خصوصی شامل صنعت، بنیادها و سازمان های حمايت از منافع 
عمومی، پشتیبانی از امکانات آزمايشگاهی مستقل و غیردولتی برای فناوری های حفاظت از كودكان را فراهم 
نمايند. اين امکانات برای مشتريان، اطالعاتی عینی و تحقیق شده در مورد ويژگی ها، اثربخشی، قیمت ها، 

معیارهای جست وجو، شفافیت، انعطاف پذيری و آسانی استفاده از فناوری های مختلف را تهیه می كند.3
4. توصیه: كمیسیون پیشنهاد می كند كه صنعت، قدم هایی در جهت بهبود سازوكارهای 

حفاظت از كودكان بردارد و آن ها را در محیط برخط بیشتر در دسترس قرار دهد. 
.صنعت بايد فناوری های پااليش و مسدودسازی، فناوری های پايش و »محیط های سبز« سالم برای 
كودكان را بهبود بخشد. ما از تصمیمات خانواده و بزرگساالن مسئول برای استفاده از اين فناوری های 

اينترنتی كاماًل پشتیبانی می كنیم. 
.فناوری های حفاظتی كه دارای ويژگی های رؤيت پذيری زياد و به كارگیری آســان هستند بیش از 
1.  Consumer and Responsible Adult Empowerment

در اين قســمت پیشنهاداتی برای توانمندســازی خانواده ها و بزرگســاالن برای حفاظت از كودكان از طريق نرم افزارها و 
امکانات فنی ارائه شده است.

2. در حال حاضر در ايران مشکل كاماًل مشابهی وجود دارد.
3. فقدان چنین آزمايشــگاه هايی در ايران سبب عدم توســعه فناوری های بومی حفاظت از كودكان و اينترنت پاک شده 
است. محصوالت صنعتی به واسطه ارزش افزوده زياد می توانند انگیزه اقتصادی توسعه فناوری ها و ابزارهای موردنیاز خود 
را ايجاد كنند، اما فناوری های حفاظت از كودكان و اينترنت پاک تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهند بود كه يا يک نهاد 
عمومی با تقاضای بســیار وسیع نظیر آموزش و پرورش سفارش تولید آن ها را بدهد و يا نهادهای عمومی با رويکرد حفظ 
سالمت عمومی، اعتبارات قابل توجهی را در اين حوزه سرمايه گذاری كنند. يکی از مهم ترين زمینه های اين سرمايه گذاری 

ايجاد آزمايشگاه های فنی است.
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حد معمول پركاربرد هســتند. تأمین كنندگان خدمات بايد فناوری های حفاظتی را در دسترس تر و با 
كاربری آسان تر ارائه دهند.1

.به عالوه مرورگرها، پورتال ها و تارنماهای )وب ســايت ها( محبوب می توانند پیوندهای نرم افزارهای 
مراقبت خانوادگی2 را در پیشخوان3 نمايش دهند. اين روشی كم هزينه و كاربرپسند4 برای جلب توجه 

خانواده ها و بزرگساالن مسئول به اين منابع است.
5. توصیه: كمیسیون، گفت و گوی ملی و وسیع بخش خصوصی در مورد توسعه نسل بعدی 
نظام های برچسب گذاری، رده بندی سنی و شناســایی محتوا كه منعكس كننده هم گرایی 

رسانه های جدید و قدیم باشد را تشویق می نماید.
.كمیسیون، تشخیص داده است كه نظام های برچسب گذاری و رده بندی سنی ممکن است تأثیرات 
هم افزايی5 مثبت بر ديگر فناوری ها، نظیر پااليش داشــته باشد. استفاده از چنین نظام هايی می تواند 
تأثیری چشــمگیر بر توانمندسازی مصرف كننده داشته باشد. اين گفت و گو بايد تأثیرات قابل مشاهده 

بر آزادی بیان و محرمانگی مصرف كننده را مورد توجه قرار دهد6.
.پیشــرفت های اخیر در زمینه ابرداده7 ممکن اســت به كارگیری چنین نظام های برچسب گذاری و 
1. مقصود اين اســت كه تأمین كننــدگان خدمات نظیر تأمین كنندگان خدمات اينترنــت و تلفن همراه اين فناوری ها را 
به گونه ای در دسترس مشتريان و كاربران قرار دهند كه به سهولت بتوانند آن ها را مشاهده نموده و از آن ها استفاده كنند. 

برای مثال در پیشخوان خدمات ارزش افزوده خود بگذارند.
2.  parental control

3. معادل )prominent locations( به معنای قســمت هايی از صفحه اول يا بخش های پربازديد تارنماها نظیر گوشــه باالی 
سمت چپ صفحه است تا به راحتی توسط كاربران ديده شود.

4.  userfriendly

5.  synergistic

6. با لغو قانون )COPA( و تمركز آمريکا و اروپا بر عدم سوءاســتفاده از كودكان به جای محتوای مضر برای كم ساالن بعد 
از ســال2000، عماًل و به تدريج رويکرد بهره گیری از نظام های رده بندی سنی و برچسب گذاری چندان توسعه پیدا نکرد. 
با اين حال به طور خاص بخش جست و جوی تصوير اغلب موتورهای جست و جو از نوعی سرويس رده بندی محتوايی برای 

محتوای با مضامین صريحاً جنسی، نسبتاً جنسی و فاقد مضامین جنسی بهره می گیرد. 
7.  Metadata

ابرداده يا فراداده به آن دســته از داده ها گفته می شــود كه جزئیات يک داده ديگر را تشريح می كند. در علوم كتابداری و 
اطالع رســانی، اطالعاتی همچون نام نويسنده كتاب، تاريخ چاپ، تعداد صفحات و... ابرداده محسوب می شود و كاربرد آن 
كاوش، بازيابی، دسترســی، كشف، مستندســازی، ارزيابی و انتخاب منابع الکترونیکی به ويژه منابع شبکه ای است. )منبع: 

فهرست نويسی رايانه ای، فتاحی رحمت اهلل؛ طاهری سید مهدی، تهران: نشركتابدار، صفحه1388،266 (
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رده بندی سنی را تسهیل نمايد.
6.توصیه: دولت باید اســتفاده از فناوری را به منظور ایجاد تجربه سالم و مفید اینترنتی 

برای كودكان تشویق نماید. 
.هیچ فناوری و يا شیوه خاص به تنهايی راه حلی كامل را فراهم نمی سازد، اما بسیاری از فناوری ها وقتی كه 
در تركیب با آموزش، سیاست های استفاده قابل قبول و نظارت بزرگساالن مورد استفاده قرار گیرد، می تواند 

سالمت كامل تری را با جلوگیری از دسترسی غیرعمدی به موارد مضر برای كم ساالن فراهم آورند.

اعمال قانون
1.توصیه: دولت در تمام ســطوح، باید با منابع مالی چشمگیر جدید، برنامه های تهاجمی1 
برای تحقیق، پیگرد قانونی و گزارش نقض »قوانین ]ضد هرزگی[2« فدرال و ایالتی را تأمین 
بودجه كند. این برنامه ها شامل تالش برای تأكید بر حفاظت از كودكان در برابر دسترسی به 
موارد غیرقانونی تحت قوانین ضد هرزگی جاری فدرال و ایالتی می شود. مخصوصاً كمیسیون 
توصیه می كند كه دولت در تمامی ســطوح، برنامه های تهاجمی را برای تحقیق و پیگرد قانونی نقض 

قوانین ]ضد هرزگی[ تأمین بودجه كند. 
.اين تالش در جهت پیگرد قانونی بايد شامل تأكید بر به حداقل رساندن دسترسی كودكان به موارد 

هرزگی باشد.
.منابع مالی چشمگیر جديد بايد برای اين تالش اختصاص داده شود، تا اجازه دهد تحقیق و پیگرد 
قانونی هرزگی و نیز هرزه نگاری و استثمار كودک صورت گیرد؛ تعلیم مأموران اعمال قانون، مخصوصاً 
محققان و بازرســان قانونی3 انجام شود و حفظ متخصصان فنی با افزايش توانايی دولت برای پرداخت 

حقوق و مزايای رقابتی میسر گردد.

1.  aggressive

2.  obscenity laws
قوانینی است كه در جهت ارتقای عفت عمومی و مقابله با نشر موارد مضر برای كم ساالن وضع شده بود و نمونه هايی از 
آن در مقدمه اين گزارش ذكر شد و در پیوست متن آورده شده است. اغلب اين قوانین به علت نقض معیار آزادی بیان 

مندرج در نخستین متمم قانون اساسی به تدريج توسط ديوان عالی و ديوان های ايالتی نقض شد.
3.  Forensic investigators and examiners
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.ايــن برنامه تحقیق و پیگرد قانونی بايد مکمل تالش فعلی دولت در جهت تحقیق و پیگرد قانونی 
استثمار جنسی، سوءاستفاده جنسی و هرزه نگاری كودكان باشد.

.چنین برنامه ای بايد از گســتردگی كافی برای بازدارندگی مؤثر فعالیت های غیرقانونی در اينترنت 
برخوردار باشد. 

1.توصیه:كمیسیون توصیه می كند كه مراجع اعمال قانون ایالتی و فدرال، فهرستی بدون 
تصویر از خبرنامه های یوزنت1، نشــانه های)IP(، تارنماهای )وب سایت های( شبكه گسترده 
جهانی)WWW( یا دیگــر منابع اینترنتی كه دربردارنده هرزه نــگاری كودكان بوده اند یا 
مواردی از محكومیت مربوط به مطالب مســتهجن2 داشــته اند، را در دسترس قرار دهند. 
اين اطالعات ممکن اســت برای شناســايی موارد مســتهجن يا هرزه نگاري كــودكان كه در اختیار 
فراهم كنندگان خدمات اينترنت و يا فراهم كنندگان محتوا قرار دارد به كار رود. كمیسیون، در تطابق 
بــا اين توصیه تشــخیص مي دهد كه مراجع اعمال قانون در جهت انتشــار محــدود اين اطالعات به 
اشخاصي كه هدف مشروع برای دسترسی به چنین اطالعاتی دارند، قدم های مناسبی برخواهد داشت. 

استفاده از اين فهرست بايد داوطلبانه باقي بماند.
2.توصیه: كمیســیون توصیه می كند كه در صورت لزوم، نهادهاي فدرال3 متعاقب اختیار 
مقررات گذاري كنگره، باید اِعمال مقررات و احتماالً تدوین مقررات بیشــتر را مدنظر قرار 
دهند. این اقدام به این منظور است كه آن ها بتوانند رفتارهاي ناعادالنه و فریبكارانه شامل 
فرابرچســب های فریبنده4 و تله گذاري5 كه كودكان را برای مشاهده موارد بي عفتي اغوا 

می كنند، منع نمایند.
.پیگرد قانونی بايد بر تولیدكنندگان، توزيع كنندگان و فروشندگان اصلي موارد مستهجن كه روش های 
1.  Usenet newsgroups

2.  obscene material

 ،)FCC( يا كمیسیون مقررات گذاری ارتباطات فدرال )FBI(3. نهادهای فدرال در اياالت متحده نظیر پلیس فدرال
نهادهايی هستند كه در سطح كشور و در امور مشترک يا عمومی بین اياالت اقدام به مقررات گذاری، اجرا و اِعمال 

قوانین و مقررات در حوزه های تخصصی می كنند.
4.  deceptive metatagging

5.  mousetrapping
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متقلبانه و گمراه كننده را برای بازاريابي محصوالت خود در بین كودكان به كار مي گیرند، تمركز كند.
1.توصیه: دولت باید منابع مالي جدیــدی را برای مواجهه با جنبه هاي بین المللی جرایم 

اینترنتی شامل محتواي مستهجن و هرزه نگاري كودكان فراهم سازد. 
.دولت فدرال بايد موافقتنامه هاي بین المللی جديدي را بررسي كند و در پي اصالح يا مذاكره درباره 
آن باشــد، تا به اســترداد مجرمان1 و گردآوري مدارک در موارد مرتبط با توزيع بین المللی محتواي 

مستهجن و هرزه نگاري كودكان در اينترنت بپردازد2.
.]دولت فدرال بايد[ منابع مالي جديد و قابل توجهی را تهیه كند تا توزيع كنندگان و تولیدكنندگان 
بین المللــي هرزگي ]بــه طور كل[ و هرزه نگاري كودكان كه از اينترنت بــرای توزيع يا فروش چنین 

مواردی استفاده می كنند، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار گیرند.
.كنگــره بايد مقررات فدرال درباره ادله جرم و فرايند تعیین كفايت آن براي مواجهه با تحقیقات و 

پیگردهاي قانوني بین المللي را بازنگري كند و تغییرات مورد نیاز را ايجاد نمايد.

خودمقررات گذاري فراهم كنندگان خدمات اینترنت3 
11. توصیه: كمیسیون، فراهم كنندگان خدمات اینترنت را ملزم می كند تا به صورت داوطلبانه 

»بهترین روش ها4« را برای حفاظت از كودكان اتخاذ نمایند. اين روش ها شامل موارد ذيل است:
.فراهم سازي، ارائه و يا فعال ســازي داوطلبانه فناوري هاي توانمندساز كاربر برای كمک به كاربران 

نهايی جهت حفاظت از كودكان در مقابل موارد مضر كم ساالن.

6.  extradition

1. علي رغم اين توصیه، سیاســت اياالت متحده آمريکا از بدو ارائه اينترنت به جهان اين بوده اســت كه حتي االمکان هیچ 
توافقنامه و معاهده بین المللي درخصوص اينترنت وضع نشــود و در اين راســتا حاضر نشده است كه به كنوانسیون جرايم 
ســايبر بوداپست بپیوندد. حتي در مذاكرات )WCIT 2012( براي بازنگري در مقررات بین المللي حاكم بر حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات به هر طريق مانع از ذكر عنوان اينترنت در ســند نهايي شــد و عالوه بر آن مصوبه نهايي را نیز تصويب 
نکرد. راهبرد اياالت متحده براي مقابله با جرايم ســايبر، معاضدت و همکاري هاي پلیسي و قضايي دوطرفه و يا چندطرفه 
در قالب هايي نظیر »كارگروه جهاني مجازي« )www.virtualglobaltaskforce.com/ )Taskforce Global Virtual بوده است.
3.  Internet Service Provider Industry Self-Regulation

خودمقررات گذاري در برابر مقررات گذاري به معناي آن است كه شخص اعم از كاربر يا فراهم كننده خدمات يا شبکه، خود 
را ملتزم و پايبند به مقرراتي كند كه خود وضع كرده است تا محیطي سالم تر و امن تر براي استفاده از اينترنت فراهم 
شود. به نوعي مي توان گفت معادلي عرفي براي مفهوم تقوا است. در كشورهاي لیبرالیستی به جاي وضع قوانین و مقررات 

متعدد، عمدتاً از طريق خودمقررات گذاري هنجارهاي اجتماعي را پاسداري مي كنند.
4.  best practices
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.فراهم ســازي اين امکان كه فراهم كنندگان خدمات اينترنت وقتي از وقوع نقض »بهترين روش ها« 
آگاه شوند، به موقع با آن مقابله خواهند كرد.

.ذكر ايــن امر كه فراهم كنندگان خدمات اينترنت حق اقدام با حســن نیت، براي محدودســازي 
دسترسي به موارد ناقض »بهترين روش ها« را براي خود محفوظ مي دانند.

.افزايــش آگاهی و ترويج اجرای به موقع وظايف قانوني فراهم كننــدگان خدمات اينترنت درمورد حذف 
هرزه نگاري كودكان كه در سرورهای آنان میزباني شده است )زماني كه از وجود اين نوع محتوا مطلع شوند(.

.همکاری داوطلبانه )به میزانی كه عملي و قانوني باشد( با مراجع محلی، ايالتي، فدرال و بین المللی 
در مورد تحقیق جرايمی كه مرتبط با كاربرد خدمات آن ها بوده است.

خودمقررات گذاري صنعت محتوای مختص بزرگساالن1
12. توصیه: صنعت تجارت برخط محتوای مختص بزرگســاالن باید به صورت داوطلبانه به 
منظور محدودسازی دسترسی آسان كم ســاالن2 به محتوای مختص بزرگساالن گام هایي 
بردارد. نمايندگان صنعت تجارت برخط محتواي مختص بزرگساالن گواهي دهند كه تمايل دارند براي 
كاهش دسترسي آسان به اين نوع محتوا توسط كودكان به صورت داوطلبانه گام هايی بردارند. گام هاي 
خودمقررات گذاري می تواند دسترسی كودكان به محتوای تجاری برخط مختص بزرگساالن را محدود 

نمايد؛ لذا بخش قابل توجهی از نگرانی های مربوط به چنین مطالبي را مورد توجه قرار می دهد.
.اين تالش ها بايد شــامل فراخواني اعضاي اين صنعت باشد ]تا شرايطي فراهم كنند[ كه صفحات 
اول تارنماهاي تجاري محتواي مختص بزرگســاالن، حاوي تصاوير و متون دربردارنده محتواي جنسي 
علني براي عموم نباشــد، بلکه محدود به موارد هشــداردهنده ای باشد كه نشان می دهد تارنما حاوي 
موارد جنسی است. صفحات تیزرهای ]تبلیغاتي[ بايد فقط در پس صفحه عمومي نخست واقع شود.3

.اين تالش ها بايد شــامل فراخواني اعضاي اين صنعت باشد تا از مؤثرترين فناوری های دردسترس 
1.  Adult Industry Self-Regulation

2.  Minors’ Ready Access

3. با اجراي داوطلبانه اين رهنمود بســیاري از تارنماهاي حاوي محتواي جنســي در صفحه اول خود هشداري را به كاربر 
نشان مي دهد كه محتواي تارنما حاوي مطالب جنسي است و از وي مي خواهد تأيید كند كه به سن قانوني )18سال( براي 

ورود و مشاهده اين محتوا رسیده است.
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فعلی برای تأيید سن استفاده كنند. توسعه بیشتر و استفاده از آن، بايد يک اولويت باشد. 
.خودبرچسب گذاری1 به طور بالقوه، مخصوصاً هماهنگ با ديگر فناوری ها و روش ها از قبیل پااليش، 
مؤثرترين ابزار توانمندســازی والدين است، تا دسترسی به موارد مضر برای كم ساالن را محدود سازد. 
اين صنعــت بايد تالش هايی جهت تشــويق تارنماهاي ]حاوي موارد مضر براي كم ســاالن[ را برای 

خودبرچسب گذاري پیگیري كند و بايد مشوق هايي برای انجام چنین كاری تهیه نمايد.
.اين تالش ها بايد شــامل فراخواني اعضاي اين صنعت باشــد تا از به كاربردن فرابرچســب هايي كه 
منجر مي شــود تارنماهايشان توسط موتورهاي جســت وجو )وقتی به جست وجوی اطالعات با ماهیت 
غیرجنســی جواب می دهند( نشان داده شــود، اجتناب كنند. همچنین از ارســال محتوای متون يا 
گرافیک های جنسی آشکار در پاســخ به درخواست های موتورهاي جست وجو بپرهیزند. كودكانی كه 
معصومانه درخواست جست وجو مي دهند يا درخواستي اشتباه تايپ مي كنند، نبايد به طور غیرمنتظره 
با متن يا گرافیک های زننده مواجه شــوند. پاسخ های موتور جست وجو بايد به سادگی نشان دهد كه 

محتوای صفحات پاسخ به درخواست ]جست وجو[ شامل موارد جنسی مي شود.
.ايــن تالش ها بايد شــامل فراخواني اعضاي اين صنعت باشــد تا قوانین فــدرال و ايالتي درمورد 
رايانامه های تجاری ناخواسته2 را بپذيرند و از رايانامه های انبوه ناخواسته كه احتماالً شامل نشاني هايي 
برای كودكان به منظور ترويج محتواي مختص بزرگساالن است، استفاده ننمايند. رايانامه هاي تجاري 
مروج تارنماهاي مختص بزرگساالن نبايد دربردارنده پیوندهايی باشد كه مستقیماً به محتوای مختص 
بزرگســاالن مربوط اســت. هر رايانامه تجاری بايد صرفاً بزرگســاالن را هدف قرار دهد و بايد به طور 

مشخص معلوم دارد كه تارنماهاي جنسي آشکار را ترويج مي كند.

1.  Self-labeling

2.  unsolicited commercial email
تعبیري فني براي هرزنامه است
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بخش پنجم
دفاع مثبت1

مسئولیتي كه كنگره بر عهده كمیسیون نهاده بیان مي كند كه » اين كمیسیون جهت شناسايی فناوری ها 
يا ديگر روش ها مطالعه ای خواهد كرد تا )الف( به كاهش دسترســي كم ســاالن به موارد مضر در اينترنت 
كمک كند و )ب( ملزوماتي جهت اســتفاده به عنوان دفاع مثبت برای اهداف ماده قانوني 231)c(2 فراهم 
نمايد«. ماده قانوني c(231(، در عوض، اين ملزومات را در قالب اقداماتي كه بايد انجام شــود تا دسترسی 
كم ســاالن به موارد مضر در اينترنت كاهش يابد به وسیله »هر ابزار معقول كه با فناوري فعلي امکان پذير 
باشد« توصیف كرده اســت. مواد قانوني a( 231( و )b( پیش تر كاربرد كارت اعتباري و سامانه هاي تأيید 
سن را به عنوان دفاع مثبت به رسمیت شناخته است. اين كمیسیون بحث می كند كه چطور و چگونه به 
مسئولیت سپرده شده از سوي كنگره در بخش )ب( نقل قول باال پاسخ دهد. اين بحث در پرتو اين واقعیت 
كه قانون )COPA( به طور مقدماتی ]در دادگاه بدوي[، برخالف قانون اساســی شناخته شده است، انجام 
می شود. كمیسیون می پذيرد كه سؤال مطرح شده اين نیست كه چه فناوری يا روش خاصی بايد يا نبايد به 
عنوان دفاع مثبت در نظر گرفته شود، يا هر ]حکم[ قانوني بايد طبق قانون اساسي باشد يا نباشد. ما پرسش 
طرح شده با كمیسیون در بخش )ب( را به اين عنوان تفسیر می كنیم كه آيا فناوری يا روش امکان پذيري 
وجود دارد كه در حال حاضر در دســترس باشد و بتواند »اقدامات معقول3« براي محدودسازي دسترسي 

كم ساالن به محتواي مضر را فراهم سازد؟
اين كمیسیون روش ها و فناوری های متفاوتی كه مي تواند برای محدودكردن دسترسی كم ساالن به موارد 
مضر استفاده شــود، را مطالعه كرد. برخی از فناوری ها تمام ملزومات قانوني را تأمین نمي كرد، زيرا آن ها 
امکان پذير و يا فعاًل در دسترس نبود. به هر حال، ما تشخیص داديم كه برخی از فناوری های تحلیل شده، 
به عنوان مثال برچسب گذاری طرف اول، هنگامی كه به طور گسترده تري در بازار مورد استفاده قرار گیرد، 
ممکن اســت ابزار معقولی برای جلوگیری از دسترســی كودک به موارد مضر برای كم ساالن باشد. به هر 

1. در پاورقي شماره 7 توضیح داده شده است.
(COPA) 2. بندی از قانون

3.  reasonable measures
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صورت، ما وقت و منابع ]الزم را[ نداشتیم تا تحقیق دقیق در مورد »معقول بودن1« استفاده از هر فناوری 
خــاص در زمینه فرضي ]طــرح[ يک ادعا به عنوان دفاع مثبت تحت قانــون )COPA( را هدايت نمايیم. 
محدوديت هاي اين مطالعه باعث شد، كمیسیون درخصوص اينکه هر فناوری خاص »ممکن است ملزومات 

استفاده به عنوان دفاع مثبت برای اهداف بخش c( 231( را برآورده سازد«، نتیجه گیری نکند.

1.  reasonableness
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بخش ششم
كارهاي آینده پیشنهادي

اين كمیسیون ناراحت است كه فقدان بودجه و فرصت زماني اندک، تحقیقي را كه قادر به مشاركت 
در آن بود، محدود كرده اســت. ما پیش بیني مي كنیم با منابع بیشتر و افزايش زمان اختصاص يافته ی 
قانوني برای تســلیم اين گزارش، اين كمیسیون مي توانست تالش های ذيل را به منظور فراهم آوردن 

گزارشي با دقت و جزئیات بیشتر براي كنگره انجام دهد.
الف- مشاركت در تحلیل پرمايه تر روش ها و فناوری ها

.هدايت آزمودن عمیق تر هرمورد از فناوری ها. اين آزمون مي تواند شــامل برگزاری جلسات اضافي 
براي اســتماع ]نظر متخصصان[ و مشاهده نمايش فناوري1 باشد، كه قباًل درباره آن توضیحات ناكافي 

دريافت كرديم.
.ارائه توصیه های ما براي بررسي، توسط نشستي از متخصصان فني.

.تحقیق درباره فناوری های جديدی كه مورد توجه كمیسیون قرار گرفت.
.روشــن كردن معیارها و فرضیه هايی برای ارزيابی روش ها و فناوری هايي كه به كمیســیون اجازه 
مي دهد تا ارزيابی هاي مشــخص و معنی دار بیشــتري برای هرمورد از فناوری هــا انجام دهد. چنین 
رهیافتي به كمیسیون اجازه می دهد تا تأثیر مجزاي قانون اساسی و محرمانگی و همچنین مفیدبودن 

اين فناوری ها در خانه، مدرسه و كتابخانه را بیازمايد.
ب- تحقیق درباره معیارها و اكتشاف مدل ها برای يک آزمايشگاه مستقل كه ارزيابی معتبر و سازگار 

از فناوری ها را تهیه نمايد و خدمات بهینه را برای صنعت و مصرف كنندگان فراهم سازد. 
ج- تقاضاي ]داده هاي[ ورودي اضافي از اپراتورهای سامانه هاي پااليش و پايش.

درحالی كه تالش بیشــتر مي توانست مطلوب باشــد، از ]اهمیت[ اين واقعیت نمي كاهد كه اطالعات 
جمع آوری شــده توســط كمیســیون در كمیت و كیفیت قابل مالحظه بوده و مبنای وسیعی را برای 

نتیجه گیري و توصیه فراهم كرده است.

1.  Technology demonstrations
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نتیجه گیری
اين كمیســیون از فرصتی كه فراهم شده تا از طريق مطالعه فناوری ها و روش های طراحی شده براي 
كاهش دسترسی كم ساالن به »موارد مضر برای كم ساالن« در اينترنت به كنگره اياالت متحده آمريکا 

خدمت نمايد، قدردانی می كند. ما با احترام اين سند را به عنوان گزارش نهايی خود تقديم مي كنیم.
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بخش هفتم
جمع بندی

از هنگامــی كه اينترنت به طور گســترده در خانه ها، مدارس و كتابخانه ها در دســترس قرار گرفته 
اســت، انگیزه های سیاســت گذاران برای حفاظت از كودكان آمريکايی در محیــط برخط قوت يافته 
اســت. اينترنت؛ بروز انقالبی در دسترسی به اطالعات، ايجاد نوعی جديد از تعامل اجتماعی، افزايش 
فرصت هــاي اقتصادی و تجديد نیروي گفتمان مدنی را نويد داده اســت. بــا اين وجود، اين فناوری، 
كودكان را در خطر مواجهه با موارد ناخواســته، به خصوص موارد روابط جنســی علنی قرار داده است. 

بسیاری از افراد بر اين باورند كه اين موارد براي رشد كودكان نامناسب يا مضر است.
در اين راســتا، كنگره »قانون حفاظــت از كودكان برخط« )COPA( را وضع نمود و »كمیســیون 
حفاظت از كودكان در محیط برخط« را تأسیس كرد تا پیرامون روش های كمک به كاهش دسترسی 
كم ســاالن به موارد جنسی آشــکار كه طبق قانون برای كم ساالن مضر تعريف شده بود، مطالعه شود. 
كنگره به كمیســیون دســتور داد تا دسترسی، هزينه و اثربخشــي فناوری ها و روش های حفاظتی و 
همچنین تأثیرات نامطلوب احتمالي آن ها بر محرمانگی، معیارهای نخســتین متمم قانون اساســی و 

اعمال قانون را ارزيابی نمايد. اين گزارش پاسخی به درخواست كنگره است.
اين كمیســیون مطالعه گســترده ای در زمینه فناوری ها و روش های حفاظت از كودكان انجام داد كه 
عبارتند از خدمات پااليش1 و مسدودســازی2، نظام های برچســب گذاری3 و رده بندی سنی4، اقدامات 
تأيید ســن5، امکان ايجاد دامنه ســطح باالی6 جديد در موارد مضر برای كم ســاالن، محیط های سبز7 

1.  Filtering

2.  Blocking

3.  Labeling

4.  rating

5.  Age verification

6.  Top-level domain

7.  greenspaces
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شامل مطالب »صرفاً مناســب برای كودكان«، پايش1 اينترنت و فناوری های اِعمال محدوديت زمانی2، 
سیاست های استفاده قابل قبول3 و توافق نامه با خانواده ها4، منابع برخط فراهم كننده دسترسی به فناوری ها 

و روش های حفاظتی، و گزينه هايی برای تشديد تعقیب قانونی5 علیه موارد برخط غیرقانونی.
نمودار ذيل تصويری از تحلیل كمیسیون از ويژگی های مثبت و منفی هريک از فناوری ها و روش های 
ارزيابی شــده در اين گزارش اســت. نمودار افقی نمراتی را برای تركیب اثربخشی و در دسترس بودن 
نشــان می دهد. نمودار عمودی، نمرات انباشته شده هزينه مالی برای كاربر، هزينه منابع موارد قانونی 
مضر برای كم ســاالن6 و تأثیرات نامطلوب بر محرمانگی، معیارهای نخســتین متمم قانون اساســی و 

اعمال قانون را نشان می دهد.

شكل 19. نمودار جمع بندي ارزيابي روش ها و فناوري هاي حفاظت از كودكان برخط

1.  monitoring

2.  Time limiting

3.  Acceptable use policies

4.  Family contract

5.  prosecution

Lawful harmful to minors materials( .6( مواردی كه انتشــار آ ن ها طبق اصل آزادی بیان قانون اساســی، آزاد و قانونی 
است، اما طبق قانون )COPA( برای كم ساالن مضر است. 
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فناوری ها و روش های معین شــده در قسمت يک چهارم راست پايین، بیشترين اثربخشی و دسترسی 
را دارد، درحالی كه كمترين هزينه مالی و تأثیر نامطلوب را تحمیل می كند. موارد معین شده در قسمت 

يک چهارم چپ بااليی نسبتاً اثربخش نیست و بیشترين تأثیرات نامطلوب را به وجود می آورد.1
پس از مالحظه اطالعات جمع آوری شــده از طريق جلســات استماع و دريافت نظرات توسط طیفي 
وسیع از گروه های مختلف، كمیسیون به اين نتیجه رسید كه يک فناوری يا روش به تنهايی نمی تواند 
به طور مؤثر از كودكان در برابر موارد مضر برخط حفاظت كند؛ لذا كمیســیون به اين نتیجه رســید 
كه تركیبي از آموزش عمومی، روش ها و فناوری هــای توانمندكننده مصرف كنندگان، افزايش اعمال 
قانون های موجود و اقدامات صنعت فاوا مورد نیاز است، تا اين دغدغه مورد توجه قرار گیرد. توصیه های 

مشخص كمیسیون به اختصار به شرح ذيل است:

آموزش عمومی: 
.دولت و بخش خصوصی برای افزايش آگاهی عمومی در مورد فناوری ها و روش های موجود حفاظت 

از كودكان برخط، بايد يک عملیات آموزشي2 اساسی را برعهده گیرند.
.دولت و صنعت فاوا بايد به صورت مؤثر »سیاست های استفاده قابل قبول3« را ترويج كنند.

تالش های توانمندسازي مصرف كننده:
.كمیســیون، تخصیص منابعی برای ارزيابی مستقل فناوری های حفاظت از كودكان و فراهم سازی 

گزارش هايی برای عموم درباره قابلیت های چنین فناوری هايی را توصیه می كند.
.كمیســیون پیشنهاد می كند كه صنعت، قدم هايی در جهت بهبود سازوكارهای حفاظت از كودكان 

بردارد و آن ها را در محیط برخط بیشتر در دسترس قرار دهد.
.كمیســیون گفت وگوی ملی و وســیع بخش خصوصی درمورد توســعه نســل بعــدی نظام های 
برچســب گذاری، رده بندی سنی و شناســايی محتوا كه منعکس كننده هم گرايی رسانه های جديد و 

قديم باشد را تشويق می نمايد.
.دولت بايد استفاده از فناوری را به منظور ايجاد تجربه سالم و مفید اينترنتی برای كودكان تشويق نمايد.

1. بايد در نظر داشت كه اين تحقیق در سال2000 انجام شده و امروزه وضعیت دسترسی و هزينه استفاده از بسیاری از 
فناوری ها و روش ها دگرگون شده است. با اين حال به لحاظ روش شناختی، اين نوع مطالعه قابل استفاده است.

2.  Education campaign

3.  acceptable use policies
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اعمال قانون:
.دولت در تمام ســطوح، بايد با منابع مالی چشمگیر جديد، برنامه های تهاجمی1 برای تحقیق، پیگرد 
قانونی و گزارش نقض »قوانین ]ضد[هرزگی2« فدرال و ايالتی را تأمین بودجه كند. اين برنامه ها شــامل 
تالش برای تأكید بر حفاظت از كودكان در برابر دسترسی به موارد غیرقانونی تحت قوانین ]ضد[هرزگی 

جاری فدرال و ايالتی می شود.
.كمیســیون توصیــه می كند كه مراجــع اعمال قانون ايالتی و فدرال، فهرســتی بــدون تصوير از 
خبرنامه های يوزنت3، نشــانه های)IP(، تارنماهای )وب سايت های( شــبکه گسترده جهانی )WWW( يا 
ديگر منابــع اينترنتی كه دربردارنده هرزه نگاری كودكان بوده اند يــا مواردی از محکومیت مربوط به 

مطالب مستهجن4، را در دسترس قرار دهند. 
.كمیســیون توصیه می كند كه نهادهاي فدرال5 متعاقب اختیــار مقررات گذاري كنگره در صورت 
لزوم، بايد اِعمال مقررات و احتماالً تدوين مقررات بیشتر را مد نظر قرار دهند. اين اقدام به منظور اين 
است كه آن ها بتوانند رفتارهاي ناعادالنه و فريبکارانه شامل فرابرچسب های فريبنده6 و تله گذاري7 كه 

كودكان را برای مشاهده موارد بي عفتي اغوا می نمايند، را منع كنند. 
.دولــت بايد منابع مالي جديدی را بــرای مواجهه با جنبه هاي بین المللی جرايم اينترنتی شــامل 

محتواي مستهجن و هرزه نگاري كودكان فراهم سازد.

1.  aggressive

2.  obscenity laws

3.  Usenet newsgroups

4.  obscene material

 ،)FCC( فدرال  ارتباطات  مقررات گذاری  كمیسیون  يا   )FBI( فدرال  پلیس  نظیر  متحده  اياالت  در  فدرال  5. نهادهای 
نهادهايی هستند كه در سطح كشور و در امور مشترک يا عمومی بین اياالت اقدام به مقررات گذاری، اجرا و اِعمال قوانین 

و مقررات در حوزه های تخصصی می كنند.
6.  deceptive metatagging

7.  mousetrapping
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اقدام صنعت فاوا:
.كمیسیون، فراهم كنندگان خدمات اينترنت را ملزم می كند تا به صورت داوطلبانه »بهترين روش ها1« 

را برای حفاظت از كودكان اتخاذ نمايند. 
.صنعت تجارت برخط محتواي مختص بزرگساالن، بايد به صورت داوطلبانه به منظور محدودسازی 

دسترسی آسان كم ساالن2 به محتوای مختص بزرگساالن گام هايي بردارد. 
روش ها و فناوری های حفاظت از كودكان كه توسط كمیسیون ارزيابی شده، ابزاری مهم، اما ناكافی 
جهت حفاظت در مقابل موارد برخط مضر برای كم ساالن است. تالش های توصیه شده در اين گزارش 
اگر توسط صنعت، مصرف كنندگان و دولت به كار گرفته شود منجر به بهبود چشمگیري در حفاظت 

از كودكان برخط خواهد شد.
نســخه الکترونیکی ضمیمه گزارش، شامل جزئیات فهرست اسنادی كه به كمیسیون ارائه شده بود 

در سامانه برخط تحت وب كمیسیون)COPA( به آدرس ذيل در دسترس است:
  www.copacommission.org.

1.  best practices

2.  Minors’ Ready Access
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»دونالد ان .تالگ1«
مشاور اجرایی شركت راهبرد اینترنت جهانی

شركت راه حل های شبكه2 
رئیس كمیسیون حفاظت از كودكان برخط

با  كرده ام. كمیسیون  برجسته خدمت  اين كمیسیون  مدير  عنوان  به  كه  افتخار می كنم  واقعاً  من 
مشکالت دشوار و چندبعدی مبارزه كرده است و به پیشنهادهای اجماعي سازنده و متفکرانه ای رسیده 
است كه طرحی براي اقدامات آينده است. هر عضو كمیسیون، كار سخت را با جديت زياد، همکاري 
روحیه بخش، حسن نیت، انرژی فراوان و مشاركت هوشمندانه پیش برده است. خدمت كردن همراه با 
اين اعضا، برای من تجربه اي رشددهنده بوده است و من سپاسگزارم كه فرصت داشتم تا تالش های اين 

كمیسیون را تسهیل كنم.
توصیه هاي كمیسیون نه تنها منعکس كننده قصد كمیسیون است، بلکه نمايانگر چکیده موارد بسیاری 
است كه طی شش ماه گذشته به كمیسیون ارائه شده است. جلسات استماع نظرات در »واشنگتن 
آن جلسات ، كمیسیون  بود. طي  آموزنده  كالیفرنیا«  و »سن خوزه  ويرجینیا«  دی سی«، »ريچموند 
به  متخصصان  از  اعضای كمیسیون  كرد.  اهتمام  مطالعه  مورد  روش های  و  فناوری ها  يادگیری  براي 
دقت پرسش كردند، تخصص فنی خودشان را به همراه آوردند و مهم تر آنکه به شدت بر پرسش های 
ارائه شده به كمیسیون توسط كنگره تمركز كردند. گفت وگوهاي ما همیشه سازنده، اغلب پیش برنده 

و روح خدمت به عموم در هر جلسه مورد تأكید بوده است.
به وضوح، اين بحث سپري نشده است. كار اين كمیسیون نشان می دهد، افرادی كه به طور گسترده 
و  فناوری ها  و ضعف هاي  قوت ها  درخصوص  مي توانند  برخوردار هستند،  واگرايي  مواضع سیاسی  از 
برای  مضر  »موارد  به  دسترسی  برابر  در  آمريکا  كودكان  از  حفاظت  به  است  ممکن  كه  روش هايی 
كم ساالن« در اينترنت كمک كند، به اجماع برسند. من امیدوارم اين گفت وگو كه به طور مؤثر و با 
اصالت انديشمندانه در میان اعضاي كمیسیون برگزار شد، در بسیاري از مکان ها و میان بسیاري از 
اعضاي گروه هاي مختلف تداوم يابد. كمیسیون پیشنهاد كرده است كه صنعت برخط در كل، درباره 

1. Donald N. Telage

2. Network Solutions Inc
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فناوری ها،  ديگر  با  مي تواند  كه  كند،  گفت وگو  رده بندی  و  برچسب گذاری  نظام هاي  بهره وری  و  لزوم 
تأثیرات هم افزاي قابل مالحظه اي داشته باشد و صنعت محتوای مختص بزرگساالن، مخصوصاً درباره 
مقررات گذاري اين صنعت گفت وگويي را انجام دهد. اين گفت وگوها به طور اساسی مهم هستند و همه 
ما با همان روحیه كه كمیسیون فعالیت كرده است، از طريق تداوم تبادل سازنده ی نظرات، به خوبي 

خدمت خواهیم كرد.
من می خواهم از اين فرصت برای تشکر از رئیس كارمندانم، »كريستین لیترست« از ارتباطات ديتوس1  
او  مديون  به شدت  من  بود.  كمیسیون  اين  ستون  او  كنم.  استفاده  فداكاری شان  به خاطر  او  تیم  و 
حمايت  خاطر  به  شبکه«  »راه حل های  شركت  به  را  خود  قدرشناسي  می خواهم  همچنین  هستم. 
از خانم »لیترست« و گروه او اظهار نمايم. در آخر، از »ديويد جانسون« و »سوزان كرافورد«، مشاور 
من، »ويلمر«، »كالتر« و »پیکرينگ« به خاطر خرد بي پايان و نظرات خالقانه شان تشکر می نمايم. 
تالش های آقای جانسون و خانم كرافورد،  مشاركتي رايگان بوده است. اين حمايت توسط آقای لويد 
كالتر، مؤسس آن شركت تسهیل شد و از بحث هاي ما درباره اهمیت قانون )COPA( ناشی شده است. 
در صفحات بعد، هركدام از اعضاي كمیسیون فرصت خواهند داشت تا نظرات شخصی خود را در مورد 
كار كمیسیون و موضعي كه به تنهايي اتخاذ  كرده اند، ارائه دهند. گستره ديدگاه هاي ]مندرج در[ اين 

بیانیه ها نشان مي دهد توصیه هاي اجماعي ما قابل توجه است. 

1. Kristin Litterst of Dittus Communications
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بیانیه مشترک نمایندگان دولتی 
در »كمیسیون قانون حفاظت از كودكان برخط«

مثبت  برخط  تجارب  داشتن  به  مربوط  اينترنت، دغدغه های  به  افزايش دسترسی كودكان  با  همگام 
افزايش يافته است. كودكان در دنیای واقعی، منازل، مدارس، كتابخانه ها و  و ايمن توسط آن ها نیز 
محله ها در برابر مطالب مستهجن تجاری محافظت می شوند. به عنوان نمونه، در فروشگاه های محالت 
و ساير اماكنی كه كودكان به وفور ديده می شوند، مجالت مستهجن در زير پوششی قهوه ای  رنگ از ديد 
عموم پنهان شده و بر روی قفسه های طبقات باالتر قرار گرفته است و از فروش آن ها به افراد نابالغ 
جلوگیری به عمل می آيد. مقررات پخش تلويزيون، برنامه های مختص بزرگساالن را به ساعات آخر شب 

محدود كرده  است.
فاقد  اوقات  اغلب  ]اما[  هستند،  برخط  حفاظت  از  منطقی  از سطحی  برخورداري  مستحق  كودكان، 
آن می باشند. درخواست های معصومانه جست وجو به توصیفاتی زننده از تارنما های مستهجن ختم 
می شود كه با يک كلیک ماوس مي تواند در دسترس باشد. هرزنامه ها دسترسی به اين دسته از موارد 
را ترويج مي كنند. در بهترين حالت، اين دسته از تجارب، ناراحت كننده و ناخوشايند تلقی می گردند. 
آن دسته از كودكانی كه به عنوان شهود در جلسات استماع كمیسیون حاضر شدند، ناراحتی خود در 
زمینه ي حضور سرزده ي هرزه نگاري برخط را به گوش رساندند. عالوه بر اين، ممکن است كودكان با 

تارنماهايی مواجه شوند كه به آن ها تعلق ندارند. 
»كمیسیون حفاظت از كودكان برخط« از سوی كنگره به منظور نظارت بر ابزارها و روش های حفاظت 
از كودكان در برابر مطالب برخط زيان آور برای كم ساالن تشکیل شده است. دستگاه اجرايي1 بر اين 
باور است كه كار كمیسیون از اهمیتی حیاتی در راستای تالش ياد شده برخوردار است. علي رغم 
فعالیت تحت فشار ناشی از مهلت محدود و شرايط دشوار، كمیسیون نسبت به تهیه گزارشی گسترده 
و ارزشمند درخصوص ابزارها و روش های موجوِد حفاظت از كودكان اقدام نموده است. در بررسي طیف 
گسترده شواهد ارائه شده در جلسات استماع، هريک از اعضا تخصص خود را با بي طرفي ]در كار[ 
تک تِک كمیسیونرها  و  در مجموع، كمیسیون  گرفته،  دلیل تالش های صورت  به  داده اند.  مشاركت 

سزاوار تقدير هستند. 
دستگاه اجرايي مدت طوالني است كه از رويکردي با راهبري صنعت و مبتني بر خودمقررات گذاري 

1. Administration

.در اياالت متحده به قوه مجريه اطالق میشود
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و  اجرايي، صنعت  دستگاه  آنکه  نخست  است؛  نموده  پشتیبانی  دغدغه ها  اين  با  مواجهه  منظور  به 
كیفیت  با  مطالب  به  ساده  دسترسی  فراهم سازي  و  توسعه  منظور  به  را  غیرانتفاعی  سازمان های 
اينترنتی دوستدار كودک و نیز توسعه ی ابزارهاي فناورانه ی ياري گر والدين و مراقبین براي محافظت 
از كودكان در برابر مطالبی كه مضر و يا نامناسب تشخیص می دهند، تشويق مي كند. دوم، دستگاه 
اجرايي، مؤسسه های عمومِی ]يعني مدارس و كتابخانه هاي عمومي[ ارائه دهنده دسترسی به اينترنت 
را به اتخاذ »سیاست هاي استفاده قابل قبول« تشويق مي كند تا تضمینی معقول برای والدين فراهم 
بیاورند كه مدارس و كتابخانه ها از تمهیدات امنیتي برخوردار هستند و به كاربران امکان مي دهند از 
تجارب آموزشی سازگار با ارزش های محلی شان بهره مند شوند. سوم، دستگاه اجرايي با قوت از اِعمال 
قوانین موجود، كه توزيع هرزه نگاري كودكان و موارد مستهجن و استفاده از اينترنت به منظور اغوای 

كودكان، دور از امنیت موجود در منازل خود را ممنوع مي كند، پشتیبانی كرده است. 
از  نمايندگانی  اف.بی.آی، شامل  تصاوير معصومانه  از طريق طرح هايی همانند طرح  آمريکا  حکومت 
اداره خدمات بازرسی پستی1 و خدمات گمرک های اياالت متحده2، به مبارزه استفاده از اينترنت برای 
جابه جايي هرزه نگاري كودكان و اغفال ايشان براي فعالیت های جنسی غیرقانونی ادامه می دهد. عالوه 
بر اين، دستگاه اجرايي، فعاالنه خط مشی  مربوط به محتواي اينترنت، هم در قالب بحث های دوجانبه 
و هم مالقات هاي چندجانبه با دولت های خارجی را پیش برده است. توافقات دوجانبه  با دولت های 
از  به منظور محافظت  از سانسور  حکومتي  استفاده  به جاي  فناوری های پااليش  اهمیت  بر  بیگانه، 

كم ساالن در برابر دسترسی به موارد نامناسب اينترنتی، تأكید داشته اند. 
اسناد جلسات استماع كمیسیون روشن می كند كه تالش های قابل مالحظه ای به منظور پاسخگويی 
از  محافظت  موجود  روش های  و  ابزارها  است.  پذيرفته  برخط صورت  كودكان  از  محافظت  چالش  به 
كودكان تا اين زمان، براي والدين، معلمین و كتابداران، تأمین سطوحی از حفاظت كودكان در اينترنت 
را میسر می كند. اين ابزارها، به صورتي كه در حال حاضر پیکره بندی شده، سطح محدودی از ايمنی 
را فراهم مي كند و احتماالً دسترسی كودک به هرزه نگاري برخط و ساير موارد مضر براي كم ساالن را 
محدود می نمايد. اما هنوز روشن است كه اين ابزارها فاقد امکان محافظت كامل هستند. در واقع، 
ابزاری به تنهايی نمی تواند محافظت از كودكان در برابر چنین مواردي را  احتماالً هیچ رويکرد و يا 

1. Postal Inspection Service

2. U.S. Customs Service
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تأمین كند. به جاي آن، حکومت و صنعت نیاز دارد جهت طراحي و شکل دهي به يک »شبکه  ايمن« 
بهبوديافته از حفاظت ها )با تركیب فناوری های بهبوديافته و استانداردهای جديد خودمقررات گذاری( 
به منظور كاهش مواجهه كودكان با هرزه نگاري تجاری و ساير موارد جنسی، آشکارا با يکديگر همکاري 

كنند. 
دستگاه اجرايي، مشتاقانه چشم  به راه همکاری با قانون گذاران و صنعت درخصوص بهبود محافظت 
استماع كمیسیون، تالش هايی كه حکومت و صنعت  ما در خالل جلسات  است.  برخط  از كودكان 
می توانند براي افزايش حفاظت از كودكان برخط به آن اقدام نمايند را مورد شناسايی قرار داديم. اين 
پیشنهادها در ذيل آورده شده است. ما خوشحال هستیم كه كمیسیون بسیاری از اين پیشنهادها را 
مورد تأيید و تصويب قرار داد و به طرح توصیه های خود پرداخت. ما اعتقاد داريم چنانچه توصیه های 

كمیسیون به كار برده شود، منجر به افزايش معنادار محافظت از كودكان برخط خواهد شد. 
دولت های محلی، ايالتی و فدرال  بايد به تشديد اعمال قوانین ممنوعیت توزيع هرزه نگاري كودكان، 
براي  اغوای كودكان  منظور  به  اينترنت  از  استفاده  و  افراد كم سال  براي  موارد هرزگي  عامدانه  توزيع 

فعالیت های جنسي غیرقانونی اقدام نمايند. 
اينترنت به معادلي برخط براي »محل بازی« تبديل شده كه در آن بزهکاران در جست وجوی قربانیان 
كودک در رفت وآمد هستند. ]مراجع[ اعمال قوانین  بايد به  تحقیق و پیگرد قانونِی موارد سوءاستفاده 

از كودكان از طريق اينترنت ادامه دهند. 

.»نیروهای عملیاتی چندكاره1« از قبیل »نیروهای عملیاتی جرايم اينترنتی علیه كودكان2« تحت 
حمايت »دفتر دادستاني افراد كم سال و جلوگیری از تقصیر3« به منظور اعمال قوانین ايالتي و فدرال 

درخصوص جرايم علیه كودكان با يکديگر همکاری مي كنند. 
.»مراكز چندتخصصي4« براي تحقیق در زمینه جرايم رايانه ای از قبیل »مركز قاچاق مجازي اداره 
خدمات گمرک های اياالت متحده5«؛ تخصص كارآگاهان برخط و تحلیل گران رايانه را به منظور مبارزه 

1. Multi-agency task forces

2. Internet Crimes Against Children Task Forces

3. Juvenile Justice and Delinquency Prevention

4. Multi-disciplinary

5. U.S. Customs Service’s Cyber Smuggling Center
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با استفاده از اينترنت جهت ارتکاب جرايم مختلف، از جمله توزيع هرزه نگاري كودكان استفاده نموده اند. 
.اف.بی.آی، پروژه »تصاوير معصومانه اش« را از طريق ايجاد فرانشیزهای منطقه ای به منظور هدف گیری 
تهاجمي دست اندركاران هرزه نگاري كودكان و بزه كاران در هرجا كه يافت شوند، گسترش مي دهد و 

خواهد داد. 
.تأمین مالی مداوم به منظور پوشش هزينه های اين دسته از طرح های برخِط پیش دستانه1 و تعلیم 

عوامل جديد در زمینه فنون تحقیقات ]پلیسي و قضايي[ برخط امری ضروری است. 
برخوردار  دید  معرض  در  موقعیت  در  خانوادگي2«،  »مراقبت  كلید  یک  از  باید  مرورگرها 
باشند. اين مشخصه موجب افزايش قابلیت دسترسی به ابزارها و روش های حفاظت از كودكان خواهد 
شد. اين روش، روشي كم هزينه و كاربر پسند به منظور جلب توجه والدين به اين دسته از ابزارها است.

دستگاه اجرايي، با قوت از ابزارهاي دسترسی با يک كلیک كه می تواند دسترسی ساده برخط به ابزارها 
و اطالعاتي درباره حفظ ايمنی كودكان در محیط برخط را برای والدين فراهم آورد، پشتیبانی می نمايد. 
ضمناً دستگاه اجرايي يکی از پشتیبانان قوی گروه منافع عمومی و ابتکار هدايت شده توسط صنعت 
تحت عنوان ) 3Get Net Wise( بوده است كه يک منبع دسترسی آسان برخط برای والدين به 
از  ابتکار[  ]اين  می باشد.  برخط  محیط  در  كودكان شان  ايمنی  حفظ  جهت  آن ها  به  كمک  منظور 
طريق ارائه اطالعاتی در زمینه نکات ايمنی اينترنتی، محصوالت پااليش محتوا توسط مصرف كنندگان، 
اطالعات تماس نهادهاي اعمال قانون و راهنمايی هايی در زمینه محتواي برخط با كیفیت آموزشی و 

مناسب سنین مربوطه ]والدين را ياري مي كند[. 
صنعت هرزه نگاري تجاری برخط  باید به صورت داوطلبانه نسبت به اتخاذ معیارهایی اقدام 
نماید كه دسترسی ساده به هرزه نگاري را محدود نماید. عالوه بر كلیه محافظت های مؤثر قانونی 
قابل ارائه، واضح است كه خود صنعت هرزه نگاري تجاری برخط می تواند و بايد تالش بیشتری به منظور 
محافظت از كودكان در برابر دسترسی برخط به محصوالت اين صنعت به عمل آورد. اين صنعت، تمايل 
خود به منظور شركت در فرايند خودمقررات گذاري را اعالم نموده و  بايد معیارهايی به منظور كاهش 

دسترسی ساده به هرزه نگاري تجاری برخط توسط كودكان اتخاذ نمايد. 

1. pro-active

2. Parental Control

3. http://www.getnetwise.org
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.اين معیارها  بايد استفاده از مؤثرترين فناوری های موجود به منظور احراز سن را الزامی نمايند. در 
حالي كه فناوری احراز سن واقعي هنوز موجود نیست، توسعه آن  بايد جزو اولويت ها باشد. تا آن زمان، 
صنعت ياد شده بايد تأيید ]سن[ با كارت اعتباری و يا ساير موارد تأيیدكننده ]سن[ بزرگساالن را به 

منظور دسترسی به اين دسته از تارنماها الزامی نمايد. 
به  داوطلبانه  صورت  به  باید  جست وجو  موتورهای  و  برخط  تجاری  هرزه نگاري  صنعت 
اتخاذ معیارهایی به منظور كاهش مزاحمت های سرزده ]یعني مواجهه ناخواسته[ ناشی از 
هرزه نگاري اقدام نمایند. همچنین اين دسته از صنايع بايد نسبت به اتخاذ يک معادل در فضای 

سايبری برای »پوشش قهوه ای رنگ مجالت1« جهت موارد هرزه نگاري تجاری برخط اقدام كند. 
متون  يا  و  تصاوير  نبايد حاوی  تجاری،  تارنماهای هرزه نگاري  ديد[ عموم  ]در معرض  اول  .صفحات 
اين موضوع كه  توضیح  براي  باشد كه  به مطالبی  بايد محدود  اين صفحات  باشد.  آشکار  ]جنسي[ 
از  بعد  بايد صرفاً  تبلیغات  برسد. صفحات  نظر  به  تارنمای مزبور حاوی مطالب جنسی است كافی 

صفحه اول )كه در معرض ديد عموم قرار دارد( قرار داده شود. 
به طور تصادفی درخواستی  يا  و  را مطرح كرده  .كودكانی كه درخواست های معصومانه جست وجو 
شوند.  مواجه  زننده  تصاوير  و  متون  ارائه  با  غیرمنتظره  طور  به  نبايد  می كنند  تايپ  اشتباه  به  را 
جست وجوهای اينترنتی كه به منظور كاوش اطالعاتی با ماهیتی غیرجنسی است نبايد پاسخ هايی 
نشان دهد كه  به سادگي  بايد  برگشتی  لینک های  نمايند.  دريافت  تصاوير جنسی  يا  و  متون  حاوی 

محتواي صفحات لینک شده در پاسخ به درخواست مربوطه، حاوی موارد جنسی است. 
صنعت  بايد به به سازی ابزارهاي فناورانه حفاظتي موجود، مشتمل بر فناوری های پااليش و مسدودسازی، 

فناوری های پايش و »فضاهای سبز« ايمن برای كودكان اقدام نمايد. 
.ما كاماًل از تصمیمات جامعه به منظور استفاده از فناوری مسدودسازی و پااليش اينترنتی، پشتیبانی 

می كنیم. اين دسته از ابزارهاي محافظتي  بايد در دسترس تر بوده و كاربری آن ها ساده تر باشد. 
.هم اكنون صرفاً يک سوم از والدين از اين ابزارها بهره مي برند. سطح كم كاربری مزبور احتماالً ناشی 
از فقدان آشنايی و دشواری استفاده است. سوابق نشان می دهد كه نرم افزارهاي مراقبت خانوادگي يک 

1. plain brown wrapper

 پوششي است كه بر روي مجالت هرزه نگاري مي كشند تا كودكان ناخواسته آن را نبینند.
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شركت با قابلیت رؤيت پذيري زياد و قابلیت به كارگیري آسان به طرزي نامعمول، از سطح كاربری زيادي 
برخوردار است.

.ساير ارائه دهندگان خدمات بايد دسترسی به نرم افزارهاي مراقبت خانوادگي را از طريق لینک هايی 
در صفحات اصلي تارنماي خود تسهیل نمايند. همچنین فناوری های محافظتی بايد گام هايي را به 

منظور تسهیل كاربری محصوالت خود بردارند. 
.كمیسیون كوپا اطالعات عیني كمي را درخصوص اثربخشي واقعي فناوری ها جهت مسدودسازی 
زمینه  در  سوم1  طرف  عیني  آزمايش های  از  اجرايي  دستگاه  است.  يافته  هرزه نگاري  به  دسترسی 
محصوالت مختلف پااليش و مسدودسازی پشتیبانی می نمايد تا آن ها بتوانند بر مبناي كارايی رقابت 

كنند و درنتیجه به كاربری گسترده تري دست يابند. 
صنعت برخط باید براي نظام هاي رده بندی، پشتیبانی بیشتری فراهم سازد. تالش های قابل 
توجهي براي نظام های رده بندی تخصیص يافته است، اما هنوز حیاتی ]براي ثبات و اثربخشي اين 

صنعت[ دست نیافته است. 
.تارنماهای بزرگ بايد داوطلبانه در تالش های رده بندی شركت نمايند، به طوري كه اين نظام ها بتوانند 

به منظور تسهیل انتخاب والدين استفاده شوند. 
نمایند.  اقدام  قابل قبول  استفاده  ترویج سیاست های  به  نسبت  باید  فاوا  و صنعت  دولت 
سیاست های استفاده قابل قبول عبارت است از ابزاري غیرفناورانه به منظور محافظت از كودكان برخط. 
دستگاه اجرايي؛ والدين و مؤسسات عمومی ]نظیر مدارس و كتابخانه ها[ كه دسترسی به منابع برخط 
)شامل اينترنت( را فراهم می نمايند به اتخاذ اين دسته از سیاست ها تشويق می كند. درست همان طور 
كه ما براي كودكان قواعدی محکم براي عبور از خیابان فراهم مي كنیم و رهنمودهايی جهت مواجهه 
با وضعیت های ناآشنای مختلف به آن ها ارائه می نمايیم، نیاز داريم قواعد و رهنمود هايي برای تسهیل 

تجارب يادگیری برخط و همچنین ايمنی كودكان در اين محیط ارائه نمايیم. 
دولتی  اعتبارات  كه  كتابخانه هايی  يا  و  مدارس  كه  می نمايد  پشتیبانی  قانوني  از  اجرايي  .دستگاه 
دريافت می كنند را ملزم كند كه هريک از اين مؤسسات از سیاست  استفاده قابل قبول، پیش از اعطای 

اين دسته از كمک های بالعوض به ايشان برخوردار باشند2. 

1. third party

2. اين قانون تحت عنوان )Children›s Internet Protection Act CIPA( در پايان سال 2000 میالدي 
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.دستگاه اجرايي، به كارگیری سیاست  استفاده قابل قبول توسط تمامی مؤسسات عمومی كه دسترسی 
به منابع برخط )شامل اينترنت( را ارائه مي كنند، تشويق مي نمايد. يک سیاست  استفاده قابل قبول بايد 
در حالي كه نسبت به نیازها و دغدغه های محلی حساس باشد، تضمین هاي معقول براي والدين را 
ارائه كند.  بر مبنای اين تضمین ها تمهیدات ايمنی در مدارس و كتابخانه ها به كارگرفته مي شود كه 

اجازه برخورداری كاربران از تجارب آموزشی سازگار با ارزش های ايشان را فراهم مي كند. 
نتیجه گیری 

در  كرد.  تکمیل  دشوار  شرايط  تحت  و  كوتاه  مدت زمانی  طی  در  را  پیچیده  كاري  كمیسیون  اين 
و در  برخط دست به گريبان هستیم  از كودكان  با موضوع دشوار محافظت  ما همچنان  شرايطي كه 
حالي كه گسترده ترين جريان اطالعاتی ممکن را تضمین مي كنیم، گزارش كمیسیون، مساعدت قابل 

مالحظه ای براي صنعت و دولت محسوب می شود. 
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كمیسیونر »استفن بالکام1«
مدير اجرايی »انجمن رده بندی محتواي اينترنت2«

اينترنت همه  چیز را تغییر مي دهد و ادراک ما را آشفته كرده است. از جمله اينکه: امور چگونه بايد 
بايد  معلمین چگونه  اداره شود؛  بايد  بايد حکومت شود؛ شركت ها چگونه  بر كشورها چگونه  باشد؛ 
آموزش دهند و كودكان چگونه بايد ياد گیرند. اينترنت، چارچوب های مفهومي ما در زمینه آنچه درباره 
جهان، يکديگر و خودمان فکر می كنیم را به هم ريخته است. اينترنت هم زمان از ماهیتی آزادكننده، 
هیجان انگیز، چالش برانگیز و ترسناک برخوردار است. اينترنت يک فناوری، نیروی اجتماعی، آنی و در 
همه جا است. تعجبی ندارد كه مسئوالن كشور چین تمايل دارند تا اينترنت را از مرد م شان دور نگه  

دارند. 
در حالي كه اينترنت با نرخي نمايي رشد كرده و به رشد ادامه مي دهد، اما ما شاهد نخستین گام هاي 
لرزان پديده ای هستیم كه هنوز در طفولیت خود قرار دارد. براي اكثر مردم جهان، اينترنت همچنان 
امری اسرارآمیز، ممنوع، غیرقابل درک و ترسناک باقي مانده است. بزرگ ترين عامل بازدارنده براي رشد 
مداوم اين رسانه جديد، ترس است. اگر از مردم بپرسید كه چه چیزی بیش از همه آن ها را مي هراساند 

تقريباً تمامی آن ها به سه امر هرزه نگاري، محرمانگي و امنیت اشاره دارند.
در حالي كه كمیسیون اظهاراتي كه موارد متعدد مربوط به محرمانگي و امنیت را بیان مي كرد استماع 
نمود، تمركز ما در كمیسیون بر مواردي بود كه »زيان آور براي كم ساالن« تشخیص داده می شد. كنگره 
اياالت متحده از ما خواست تا درمان هايي كه به لحاظ قانون اساسي قابل قبول باشد را براي كمک به 
محافظت از كودكان در برابر تصاوير هرزه نگاري توصیه كنیم؛ در شرايطي كه حقوق بزرگساالن براي 
دسترسی به اين دسته از مطالب را محترم مي شمرديم. اينجانب بر اين باورم كه رويکرد چندوجهي 
ما در زمینه آموزش عمومی، تشديد تعقیب قانونی، توسعه بیشتر ابزارهاي پااليش و ترويج نظام های 
خودبرچسب زنی و خودمقررات گذاري، هم در ارائه كنندگان خدمات اينترنت و هم در صنايع مختص 
بزرگساالن، رويکردی است كه به طور قابل مالحظه اي جامع و به طرز پويايی متوازن است. من همکاران 

خود در كمیسیون و كاركنان ايشان را به دلیل رساندن ما به اين نتايج تحسین می كنم.
اين امر، كار ساده ای نبود. ما زماني اندک و بودجه اي حتي اندک تر داشتیم. ما جلسات استماع خود 

1. Stephen Balkam

2. Internet Content Rating Association
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از  بزرگ تري  بر چالش ها مي افزود، درحالي كه دستاوردهاي  كه  برگزار می نموديم  را در طی مسیری 
جنبه كیفیت، گستره و عمق به دست مي آمد. ما گروهی متنوع از طیف گسترده ديدگاه های سیاسی، 
اخالقی و شخصی هستیم. اين تنوع، چالشي در دست يابي به اجماع در زمینه بسیاری از موضوعاِت 
به شدت مورد مناقشه ايجاد مي كرد. اين دلیلي است بر ]توانمندي[ رئیس كمیسیون»دان تالگ«، كه 

ما منسجم و مولد به عنوان يک گروه باقي مانديم. 
به هرحال درخصوص چگونگي پیش برد يافته ها و توصیه های خود، همچنان شک باقی مي ماند. در 
طی »سومین جلسه استماع« در »سان خوزه« برای اينجانب مشخص شد كه به منظور پرداختن به 
همین موارد در سطح بین المللی به كمیسیونی مشابه نیاز است. علی رغم آنکه اياالت متحده از ديرباز 
انقالب اينترنت را رهبري كرده است، ساير كشورها و مناطق جهان به سرعت فاصله را جبران كرده و 
اين رسانه را به يک قلمرو جديد و كشف نشده رسانده اند. من به خصوص درباره نرم افزارهاي كاربردي 
بی سیم1 و همگرايی رسانه ها در داخل ابزار هاي اينترنتي فکر می كنم. اياالت متحده بايد مواردی را 
كه فراگرفته است به اشتراگ گذارد و در همان حال نسبت به ساير رويکردهای پديدار شده در اروپا، 
آسیا-اقیانوسیه و فراتر از آن گشوده و پذيرا باشد. اين امر منحصراً مشکل اياالت متحده نیست و 
صرفاً گستره شیوه هاي درماني آمريکايي در اين بزرگ ترين رسانه به هم پیوسته و بین المللی كه جهان 
برقراري  به منظور  انجمنی  و  تا كنون شناخته است، كار نمي كند. مدل های جديد دولتی، سازمانی 
ارتباط میان تفاوت های زبانی، فرهنگی و سیاسی بايد يافت شود كه وقتي در سطح جهاني به اين 
موضوع پرداخته مي شود، آن را متحمل شود. تجربه آيکان يکی از نمونه های اخیر اين دنیای جديد 

است و می تواند راهی سخت و دردناک باشد. 
در نهايت، ما نیاز داريم تا با شور و نشاط بیشتر به انتشار مرام مسئولیت پذيري صنعت و توانمندسازي 
مصرف كنندگان اقدام نمايیم. تعداد بی شمار شركت ها، دغدغه مندان و افرادی كه »صنعت اينترنت« 
بدانند كه  بايد  قانون گذاري حکومت مقاومت  مي كنند(،  برابر  را تشکیل  مي دهند )در حالي كه در 
مشاركت، تأمین مالی و توسعه تالش های خودمقررات گذاري در اين حوزه در راستاي منفعت تجاري 
موضوع  اين  نگران  كه  بزرگساالني  ديگر  و  كودكان  مراقبین  والدين،  مشابه،  طور  به  است.  خودشان 
هستند، نیاز خواهند داشت بخشي از وقت و انرژی خود را صرف كنند تا آگاهی از ابزارهاي موجود 
به منظور محافظت از كودكان شان در برابر بدترين ابعاد وب را كسب نمايند. صنعت بايد آن يافتن 

1. wireless applications
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و كاربرد اين دسته از ابزارها را آسان نمايد. والدين بايد به منظور استفاده از اين ابزارها تشويق شوند، 
آموزش ببینند و متقاعد شوند. سانسور حکومتي براي برداشتن و انتخاب آنچه يک كودک در اينترنت 

تجربه می نمايد، عملی و مطلوب تلقی نمی شود. 
درحالي كه نقش حکومت در اين حوزه كاهش يافته است، اما می تواند به طور مشروع به اعمال فشار 
بر صنعت به منظور پاسخگويی به دغدغه های قانونی مصرف كنندگان ادامه دهد. حکومت بايد هنر 
»چماق و هويج« را با زيركي به كار برد و روش های جديدی به منظور انجام اين كار در محیط جهانی 

بیابد. 
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كمیسیونر »جان سی. باستیان«1 
مديرعامل شركت سامانه های نرم افزارهای امنیتی2

رشد سريع و محبوبیت اينترنت، موجب شده اين پديده به يکی از حامل های ضروری تجارت، اطالعات 
با برخورداری از طیف گسترده ای از مخاطبین تعاملگر، گستره وسیعي براي  و ارتباطات بدل شود. 
تک تک كاربران اينترنت موجود است. دسترسی نامحدود، نهايت تنوع در حوزه های اطالعات، فرهنگ، 

هنر، موسیقی و امور جنسی را فراهم كرده است. 
هزار  صدها  می شود.  محسوب  اينترنت  از  متنوع  و  عظیم  جزئي  كم ساالن«  برای  »زيان آور  محتواي 
تارنمای ]حاوي محتواي جنسي[ آشکار با میلیون ها صفحه از موارد »زيان آور برای كم ساالن« به سادگی 
از طريق چند كلیک ماوس قابل دسترسی هستند. راهبردهاي بازاريابی اين دسته از كسب و كارهای 
جنسی، تنوع گسترده اي از تبلیغات ساده در دنیای واقعی ]خارج از اينترنت[ تا هرزنامه های ناخواسته 

]داراي محتواي جنسي[ آشکار را شامل مي شود. 
كمیسیونرها، اظهارات طیف گسترده ای از سازمان ها، فروشندگان فناوری و افرادی را استماع نموده اند 
كه همگی به طور خالصه ديدگاه و اطالعات شان را بیان كردند. به هر حال، من احساس مي كنم، ما 
صرفاً درها را بر روی موضوعات بسیاری گشوديم و به دلیل محدوديت هاي زمانی و بودجه ای، جنبه هاي 

مهمي از تحقیقات ما به طور كامل مورد كاوش و بررسی قرار نگرفت. 
اينجانب بر اين باورم كه يک عنوان مناسب براي اظهار تنوعي كه يک راهکار مي تواند متضمن آن 

باشد، عبارت است از: 
معادله هشدار3 

حرف )A( ابتداي كلمه »آگاهی4«، حرف )L( ابتداي كلمه »اعمال قانون5«، حرف )E( ابتداي كلمه 

1. John C. Bastian

2. Security Software Systems

3. ALERT Equation

4. Awareness

5. Law enforcement
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ابتداي كلمه »فناوری3« همگی در   )T( ابتداي كلمه »مسئولیت2« و حرف   )R( »آموزش1«، حرف 
معادله محافظت، ايفای نقش می كنند. همان طوری كه همه فراگرفته ايم يک راهکار منفرد و يا »گلوله 

جادويی4« نمی تواند واقعیت داشته باشد. 

آگاهی 
خطرات  زمینه ی  در  شبکه  جواِن  شهروندان  و  مراقبین  آگاه سازي  منظور  به  حساس  رويکرد  يک 
دسترسی های نامحدود برخط به صورت متعادل با بیان منافع و مسئولیت های مربوط به اين كاربری 
مورد نیاز است. آگاهی فقط مشخص سازي مسئله نیست و بايد مشتمل بر راه حل ها نیز باشد. در طی 
تاريخ، جامعه هزينه اي براي پیشرفت های فناوری متقبل شده است. تفاوت اصلی نسل برخط، صرف 
اين واقعیت است كه كودكان نخستین پذيرندگان اين فناوری هستند و می توانند از دانش فناوری 
بیشتری نسبت به مراقبین بزرگسال خود برخوردار باشند. اين امر يک مسئله » از دل برفت هر آنکه 
از ديده برفت« نیست و »آگاهي« يکی از عناصر كلیدی محسوب می شود. موارد زيان آور برای كم ساالن 
اوقات به سادگی توسط كودكان قابل دسترسی  كه مختص مخاطبان بزرگسال طراحی شده، اغلب 

است. دسترسی می تواند اتفاقی و يا تعمدی باشد، لیکن نتیجه هر دو يکی است. 

اعمال قانون 
با وجود آنکه كانون توجه اين گزارش، محتواي زيان آور براي كم ساالن است، اما ]عالوه بر آن[ مشکلی 
جدی براي كودكان به صورت تبهکاران جنسي و پدوفیل ها )بچه بازها( وجود دارد. صاحب نظران مربوط 
به اعمال قانون، افزايش شديد مزاحمت براي كودكان بر اثر وجود مسیر های ارتباطی آزاد و يا فاقد 
نظارت اينترنتی را گواهي داده اند. اتاق های گپ زنی، رايانامه و سرويس های پیام فوری، مجرايی جديد 

برای تبهکاران و پدوفیل ها )بچه بازها( جهت اغواي كودكان محسوب می شود. 
نیاز است قوانین فعلی توسط مسئوالن و دادرسان آموزش ديده ی آگاه از وب به طور كامل اعمال شود. 

1. Education

2. Responsibility

3. Technology

4. magic bullet
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آموزش 
مدارس، كتابخانه ها، دولت و صنعت بايد نسبت به آغاز يک عملیات عمده آموزشی به منظور آگاه سازي 
عموم در زمینه فناوری ها و روش های محافظتی موجود جهت محافظت از كودكان برخط اقدام نمايند. 
به عنوان مراقبین كودک، همه ما بايد در فرايند محافظت از كودكان خود مشاركت كرده و تحت آموزش 

قرار گیريم تا از اين طريق از تجربه مثبت آن ها در اين زمینه اطمینان حاصل نمايیم. 

مسئولیت 
به منظور تأمین مالی برنامه های طراحی شده جهت آموزش مراقبین، ترويج آگاهی عمومی، توسعه 
ابزارهاي جديد محافظتی و تحقیقی ]جهت پیگرد جرايم[ بايد میان دولت و جامعه اينترنتی مشاركت 
آموزش  برای  كافی  مالی  تأمین  نیازمند  و محلی  ايالتی  فدرال،  قوانین  اعمال  نهادهاي  ايجاد شود. 
باشد.  مسئولیت پذير  بايد  نیز  بزرگساالن  مختص  مطالب  صنعت  هستند.  خود  كاركنان  افزايش  و 
بازاريابِی »به  اينکه حتی »تیزرهاي تبلیغاتي1« و يا فنون  از درک  تارنماهای هرزه نگاري،  اپراتورهاي 
ما  ناتوان هستند.  است،  برخوردار  كودكان  برای  تعیین كننده  ماهیتی  از  نیز  تله موشي2«  دام اندازی 
نمی توانیم بنا بر ادعای برخی صاحب نظران، فرض كنیم كه هرزه نگاران باالخره شهروندان اينترنتِی 
خوبي خواهند شد. حتي تارنما های ]حاوي مطالب جنسي[ آشکاری كه شعار استفاده از فناوری های 
محافظتی مي دهند هنوز اين فناوری ها را در پشت تیزرهای تبلیغاتی قرار می دهند ]به طوري كه آن ها 
را شامل نشود[. همچنین مراقبین، مسئولیت يادگیری واقعیت ها و آگاهی از آنچه كودكان در محیط 

برخط انجام مي دهند را برعهده دارند. 

فناوری 
ماهیت بي درنگ اينترنت، اجازه مي دهد محتواي تارنما در هر زماني تغییر داده شود. به همین دلیل، 
فناوری طراحي شده به منظور محافظت از كودكان در برابر »موارد زيان آور براي كم ساالن«  با چالش های 
قابل مالحظه اي روبه رو است. اتاق های گپ زنی، رايانامه و پیام های فوری، چالش های افزون تري براي 

1. teaser page

2. mouse trapping
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معتبر  سازمان  يک  به  واقعی  نیازی  مي دهد،  نشان  صاحب نظران  اظهارات  چنانکه  هستند.  فناوری 
مستقل »تعیین معیار1« به منظور ارزيابی اثربخشي و كاربرد مناسب ابزارهاي محافظتی عرضه شده 
در بازار وجود دارد. ما متوجه شديم كه يک فناوري همه كاره 2 واقعیت ندارد. فناوری های محافظتی 

همچون كاربران شان گوناگون هستند. 

چالش ها 
مراقبین  از  بسیاری  كه  هستند  روبه رو  فناوری  درخصوص  بسیاري  چالش های  با  امروزی  نوجوانان 
بزرگسال نمی توانند آن ها را به طور كامل درک نمايند. ما به عنوان يک جامعه، با چالش محافظت از 
كودكان خود در برابر محتوا و ارتباطات نامناسب از سوی رسانه های جديدی كه از ماهیتی منحصربه فرد 

برخوردار است، روبه رو هستیم. 
در سال های اخیر، تسلط آمريکا در جامعه اينترنتی به دلیل اتخاذ تمهیدات سريع در ساير كشورها 
كاهش يافته است. به زودي، نیمی از محتواي موجود در اينترنت از سوي منابع خارجي ارائه خواهد 
شد. اين امر چالش های چندگانه اي براي نهادهاي اعمال قانون، قانون گذاران، فروشندگان فناوری های 

محافظت از كودكان و از همه مهم تر خود كودكان ايجاد می كند. 

]در خاتمه[ از تمامی همکاران خود در كمیسیون و كاركنان پشتیبان به دلیل التزام ايشان درخصوص 
جلسات  در  ]حاضر  صاحب نظران  تمامی  از  اينجانب  اين،  بر  عالوه  می كنم.  تشکر  كمیسیون  اين 

استماع[ براي بینش و تعهد خود سپاسگزاري مي نمايم. 
 

1. benchmarking

2. one size fits all 
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كمیسیونر »جری برمان1«
مركز مردم ساالری و فناوری2 

»مركز مردم ساالری و فناوری«)CDT( با در نظر داشتن دو هدف در فعالیت اين كمیسیون شركت كرده 
است؛ نخست آنکه اين مركز در پي توانمندسازي والدين براي محافظت از كودكان برخط به نحوی 
هماهنگ با ارزش هاي خانوادگی ايشان است. دوم آنکه به تالش برای محافظت از ارزش های نخستین 
قدرت  بی سابقه  نحوی  به  كه  مردم ساالر  رسانه ای  عنوان  به  اينترنت  زمینه  در  اساسی  قانون  متمم 

شهروندان براي مشاركت در بیان ]نظرات خود[ را گسترش مي دهد، بپردازد. 
توصیه های اين گزارش بر سیاستي كه اين مركز تعقیب مي كند، صحه مي گذارد. كمیسیون با اعتراف 
لحاظ  به   تنها  نه  قوانین جديد  كه  نتیجه گیری می كند  اينترنت  و جهاني  منحصربه فرد  ويژگي  به 
]انطباق با[  قانون اساسي مبهم هستند، بلکه به طور مؤثري دسترسی كودكان به مطالب نامناسب 
را محدود نمي كنند. درعوض، كمیسیون دريافت كه توانمندسازي خانواده ها به منظور هدايت استفاده 
كودكان شان از اينترنت تنها راه ممکن براي محافظت از كودكان برخط و در عین حال حفظ ارزش های 
نخستین متمم قانون اساسی است. كمیسیون آموزش عمومی، توانمندسازي كاربران و اِعمال قوانین 
موجود علیه بی عفتی و هرزه نگاري كودكان را به عنوان اثربخش ترين ابزارهاي حصول اطمینان از ايمنی 
از  دسته  اين  كامل  منظور شناخت ظرفیت  به  كمیسیون  توصیه های  مي كند.  ذكر  برخط  كودكان 
رويکردهای محافظت از كودكان، به تعهد مضاعف منابع ]محتوا[ به منظور توسعه و به كارگیري بیشتر 

ابزارها و مواد آموزشی فرامي خواند. 

ماهیت اینترنت و محافظت از كودكان
اين كمیسیون  نتوانسته است.  از كودكان برخط، كاری صورت داده كه كنگره  كمیسیون محافظت 
در مورد چگونگي محافظت از كودكان برخط به روش هايی سازگار با معماری اينترنت و الزامات قانون 
اساسی تحقیق كرده است. كمیسیون، اظهارات توصیف كننده ی میزان دسترسی جهانی به اينترنت، 
كه  گويندگان  از  گسترده ای  طیف  گفتار  ترويج  توانايی  و  اينترنت  معماری  تمركززدايی شده  ماهیت 
بازگوكننده ارزش های متنوعی هستند را بررسي كرد. كمیسیون، رويکردی قانونی به منظور محافظت 

1. Jerry Berman

2. Center for Democracy and Technology
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از كودكان را رد كرد، نه تنها به دلیل آنکه قوانین محدودكننده توزيع و يا دسترسی به موارد زيان آور 
برای كم ساالن در مظان مغايرت با قانون اساسی قرار دارد، بلکه به اين دلیل كه قوانین اياالت متحده 
بنابراين نمی تواند  باشد و  تأثیرگذار  از ساير كشورها نشأت گرفته  بر جريان محتوايي كه  نمی تواند 

به صورت اثربخشي از كودكان محافظت كند. 
همچنین كمیسیون به اين موضوع رسیدگي كرد كه آيا هريک از فناوری ها و روش های بررسي شده 
برخط عمل  از كودكان  قانون محافظت  مواد كیفري  نقض  برابر  در  دفاعی مثبت  به عنوان  می تواند 
از  دريافت كه هیچ يک  اينترنت، كمیسیون  منحصربه فرد  ماهیت  داشتن  نظر  در  با  يا خیر.  نمايد، 
رويکردها نمی تواند به میزان كافی به عنوان دفاعی مثبت به شیوه اي كه مفاد نخستین متمم قانون 

اساسی را رعايت نمايد، تلقی شود. 
در نهايت، كمیسیون ايجاد دامنه اينترنتی سطح باال برای موارد زيان آور كم ساالن را مردود می شمرد. 
باشد،  الزامي شده  قانون  درصورتی كه توسط  باور است كه چنین رويکردي صرفاً  اين  بر  كمیسیون 
مي تواند به موفقیت برسد و منطقه بندی الزامی مزبور می تواند متضمن بروز مشکالتی جدی درخصوص 

نخستین متمم قانون اساسی باشد و آزادي بیان محافظت شده در ]قانون اساسي را[ متوقف كند. 

توصیه های كمیسیون 
عمومی،  آموزش  می نمايد.  توصیه  را  ايشان  خانواده های  و  كودكان  برای  آموزش  افزايش  كمیسیون، 
ابزاری قدرتمند به منظور محافظت از كودكان بوده و محدودكننده آزادي بیان تحت محافظت ]قانون 
چشمگیر  منابعی  و  جدی  تعهد  با  بايد  عمومی  آموزش  موفقیت،  منظور  به  اما  نیست،  اساسي[ 
به كارگرفته شود. وقتي كودكان را در منازل و مدارس آموزش مي دهیم، ارزش های مهمی به آن ها اعالن 
می نمايیم. به عنوان نمونه، ما به آن ها آموزش می دهیم از كمربند ايمنی استفاده كنند، سیگار نکشند 
و از  موادمخدر دوری كنند. پیام ما به كودكان در زمینه فعالیت های برخط ايمن بايد همین گونه 
واضح و قوی باشد. صنعت و دولت نیز بايد متعهد به تأمین منابع ضروري برای ترويج آگاهی گسترده 
خانواده ها درباره اهمیت محافظت از كودكان برخط و روش های عملی كه خانواده ها بتوانند از كودكان 

محافظت كنند، بشوند. 
مورد  امر  اين  كه  باشد  توانمندسازي  ابزارهاي  همراه  به  بايد  آموزش  كه  می كند  توصیه  كمیسیون 
برای  پااليش  و  پايش  فناوری های  درحالي كه  مي باشد.  نیز  فناوری«  و  مردم ساالری  »مركز  موافقت 
والدين موجود است، ارزيابی، ارزش گذاری و آزمايش آن ها امري حیاتي است؛ به گونه ای كه خانواده ها 
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بدانند چه ابزاری در اختیار آن ها قرار دارد، اين ابزارها چه كاری انجام می دهند و تا چه حد به خوبي كار 
مي كنند. اطالعات مربوط به اين دسته از ابزارها بايد در سطحی گسترده در دسترس باشند به گونه ای 
كه خانواده ها از اطالعات موردنیاز خود به منظور انتخاب تجارب برخط كودكان خود كه منعکس كننده 

ارزش های ايشان باشد، برخوردار شوند. 
در نهايت، با درنظر گرفتن اينکه قوانین جديد علیه موارد زيان آور برای كم ساالن در موشکافی های 
قضايی باقي نخواهد ماند ]و ملغي خواهد شد[، كمیسیون اصرار مي كند كنگره و نهادهاي اعمال 
قانون بر اعمال مطلوب تر قوانین موجود علیه بی عفتی و هرزه نگاري كودكان متمركز شوند. اين قوانین، 
بیان  محافظت نشده ]در قانون اساسي[ را هدف گرفته و به وضوح منطبق با قانون اساسي هستند. 
به لحاظ تاريخی، اعمال اين قوانین در محیط برخط از ناكافي بودن منابع مالی رنج می برد. تجديد 
تأمین مالی كامل آن ها مي تواند تضمین كند كه كودكان  اعمال محکم قوانین و  به  تعهد نسبت 

بتوانند با ايمني از منابع مثبتي كه اينترنت ارائه مي دهد، بهره مند شوند.   

سپاسگزاری 
با تعهد و حسن نیت بدون داشتن  اين كمیسیون موجب خوشحالی است. كمیسیون  خدمت در 
منابع مالي از سوی كنگره، فعالیت نموده است. اين گزارش منعکس كننده تالش اعضاي كمیسیون 
از  محافظت  نحوه  »بهترين  به  مربوط  مطرح شده  سؤال  زمینه  در  مختلف  ديدگاه های  نماينده  كه 
كودكان برخط« است، مي باشد. اين تالش نمونه ای از شیوه ای است كه بر آن اساس افرادي با عقايد 

مختلف می توانند از طريق فرايندی هدفمند و فکورانه به مبنايي مشترک دست يابند. 
اهمیت  كودكان  از  محافظت  به  كه  شد  تسهیل  افرادی  عظیم  تالش  طريق  از  كمیسیون  فعالیت 
مي دهند. اينجانب تمايل دارم از رئیس و اعضاي همکارم در كمیسیون تشکر كنم. ضمناً از كارهای 
صورت گرفته توسط »ارتباطات ديتوس1«، مشاركت دفاتر حقوقی »ويلمر، كاتلر و پیکرينگ2« و تأمین 
مالی از سوی شركت هايی كه علي رغم عدم تأمین اعتبار از سوی كنگره به انجام اين مهم اقدام نمودند 

1. Dittus Communications

2. Wilmer, Cutler and Pickering
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قدرداني می كنم. در پايان، بايد از »آالن داويدسون1«، »پائوال بروئنینگ2« و »راب كورتنی3« از »مركز 
مردم ساالری و فناوری« تشکر كنم كه تالش های پشت صحنه آنان در توفیق اين تالش از اهمیتی 

حیاتی برخوردار بود.

1. Alan Davidson

2. Paula Bruening

3. Rob Courtney
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كمیسیونر »آرتور اچ. دي روسیر جی.آر1«
»كالج راكی مانتین2«

است. 19  بوده  و هیجان انگیز  امری خسته كننده  برخط  از كودكان  در كمیسیون محافظت  شركت 
عضو اصلی كمیسیون با وظیفه ای بدون تأمین مالی از سوی دولت فدرال و برنامه زمان بندی تقريباً 
دست نیافتني روبه رو بودند كه طي هفت ماه از مالقات اولیه يک ديگر در واشنگتون دي. سي. در ماه 
مارس2000 تا اكتبر همان سال به تنظیم دستور كار، استماع سخنان، ارزيابی طیف فناوری های موجود، 
گزارش ها، مقاالت و اظهارنظرات  -اعم از فراخوان شده و نشده- و نهايتاً مدنظر قراردادن كلیه مالحظات 
مقتضی و دست يابي به توصیه هايی كه براساس عقیده همه اعضای كمیسیون ارزش طرح كردن را 
داشته باشد بپردازند. بنا بر اطالع اينجانب، اين كمیسیون بیش از هر نهاد تحقیقاتی و توصیه كننده 
ديگري بايد از گرفتاري ها اجتناب مي كرده  و هیچ يک از گروه هايی كه تا به حال با آن ها كار كرده ام 

پرتالش تر و يا هوشمندانه تر از كمیسیون اين براي خیر عمومي عمل ننموده اند. 
توصیه های كمیسیون در زمینه آموزش عمومی، توانمندسازي مصرف كنندگان، اعمال قانون و فراخوان 
صنعت به اقدام بر مبنای مدارک قاطع و دغدغه های فکورانه از ديدگاه های مختلف تدوين شده است. 
و اين توصیه ها بر اساس اتفاق نظر اعضاي محافظه كار و همچنین آزاد انديش )لیبرال( كمیسیون كه 
در جست وجوی راهکارهايی برای معمای عمیق مربوط به ]حفاظت از كودكان برخط[ و در عین حال 
خواسته حفاظت از حقوق محترم  تمامی آمريکايی ها در نخستین متمم قانون اساسی بوده است. 
ما می دانستیم كه نمی توانیم هم خدا و هم خرما را بخواهیم، اما با اين حال می خواستیم مالحظات 
و شواهد و توصیه هايی ارزشمند برای كنگره كه در پي گزارش بود و ملتی كه خواستار جواب بود، 

فراهم سازيم. 
كمیسیون با صنعتي در حال رشد با نرخي هشداردهنده و فناوری با تغییرات روزانه و نیز كودكانی 
مطلع تر در زمینه اينترنت و نحوه دسترسی و استفاده از آن نسبت به والدينی كه در دنیايی ساده تر 
افراد  تمامی  به  را   2 و   1 شماره  توصیه های  اينجانب  علی الخصوص  داشت.  سروكار  يافته اند،  رشد 

عالقه مند به راه حل اين معما ارائه می نمايم. 
اين امر، معضلی نیست كه صرفاً والدين بتوانند آن را حل كنند. والدين ممکن است هر دو كار كنند 

1. Arthur H. DeRosier, Jr.

2. Rocky Mountain College
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)تازه اگر هر دو با هم زندگی كنند( و كودكان شان در منزل، مدرسه، منزل دوستان و يا مراقبان به 
تنهايي  بدون نظارت والدين به اينترنت دسترسی دارند. همچنین دولت نیز به تنهايی نمی تواند حالل 
اين معضل باشد. بله، دولت از اين موضوع نگران است و می تواند كمک كند، اما راهکار اين مسئله 
را بايد در يک فعالیت مشترک میان والدين و دولت ساخته و پرداخته كرد. دولت نیاز دارد اقدام به 
عملیات آگاهی بخش عمومی نمايد و والدين نیاز دارند مطالب بیشتری را درباره فناوری و اينترنت 
فراگیرند. نمی توان از كسي كه آموخته نیست انتظار داشت كه در اين زمینه تفاوتی ايجاد كند. كسی 
نمی تواند بگويد: »اين كار را نکن و يا آن را نکن!« آن فرمان ها نشان دهنده غضب بدون آگاهی و سخنان 

كور فاقد درک هستند. 
از سوی ديگر، دولت و صنعت بايد نقش هاي خصمانه را كنار نهند و با يکديگر براي ترويج سیاست های 
استفاده قابل قبول به همکاری بپردازند. دولت نمی تواند اين كار را به تنهايی انجام دهد. از سوی ديگر 
نیز اگر دولت مساعدت نکند نمی توان از صنعت انتظار داشت به تنهايي پیش برود. فعالیت طوالني 
و سخت  براي خاتمه بخشي به دسترسی كودكان به هرزه نگاري به نفع صنعت است. اين هدف توسط 
والدين دنبال مي شود و همچنین هدفي است كه مشخصاً بر جريان قوانین و سیاست های دولتی 
ارجحیت دارد كه به صنعتی آسیب می زند كه به نظر می رسد به خیر عمومی توجهی نشان نمی دهد. 
هرچند، مسیر كوتاهي كه بتازگي توسط كمیسیون طي شده راهي دشوار بوده است، ]اما[ توسط 
كه  كمیسیون  در  مسئول  و  استعداد  با  همکاراني  و  تالگ«،  »دونالد   ، دلسوز  و  بااستعداد  رئیس 
را زينت مي بخشید و كارمندان شركت  توانمندي شان  هر كمیسیوني  بود و  آنان خیره كننده  انرژی 
ديتوس كه سزاوار تحسین و قدرداني عمیق می باشند، هموار شد. اينجانب شخصاً از پنج تن كه به 
من كمک شايانی داشته اند تشکر می نمايم؛ سناتور »كنراد برنز1« كه اينجانب را برای عضويت در 
سي.،  دي.  واشینگتن  در  سرمايه ای3«  »ائتالف هاي  رئیس  اسکات2«  »برت  نمود،  نامزد  كمیسیون 
»تاد كپسر4« مدير اجرايی »بنیاد فناوری كوهستان راكی5« در بیلینگز مونتانا، »سوزان استوارت6« 

1. Conrad Burns

2. Brett Scott

3. Capital Coalitions

4. Todd Capser

5. Rocky Mountain Technology Foundation

6. Susan Stewart
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كنترل كننده كالج و مسئول نظارت بر دفتر حسابرسی محدود COPA در پرديس دانشگاهی ما و 
»سوزان ديرنفیلد1« دستیار مدير كه در دفتر اينجانب بی رقیب بوده است. اين افرد به ارائه راهنمايی 
و توصیه های معقول اقدام نموده اند. بیشتر كارهای صورت گرفته از سوی اينجانب نیز تحت تأثیر كار 

مطلوب كمیسیون بوده است كه اين امر نیز شايان تقدير است. 

1. Suzanne Dierenfield
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كمیسیونر »جیو رابرت فلورس ئی.اس.كیو1«
نايب رئیس و مشاور ارشد

»مركز ملی حقوقی كودكان و خانواده ها2«
وظیفه اي كه از سوی كنگره به اين كمیسیون تکلیف شده، ارزيابی ابزارهاي فنی و غیرفنی جهت 
محافظت از كم ساالن در برابر موارد زيان آور برای آنان بوده است. كنگره از كمیسیون نخواسته بود تا 
قوانین جديدي را توصیه كند و يا اظهارنظري در زمینه مطابقت قانون COPA با قانون اساسي ارائه 
نمايد. مواردی كه در واقع كمیسیون انجام داد، نبايد به عنوان چیزی جز تعهد ما نسبت به الزامات 
كنگره استنباط شود. هرچند، ما كار بزرگی صورت داديم، فقدان منابع مالی فدرال، هدايت ارزيابی های 
مستقل از ادعاهای صنعت و يا فناوری ها را ناممکن كرد. مع هذا، كمیسیون يافته های چندی را در 
حوزه هايی كه موضوع بحث هايی بی پايان بوده اند، به دست آورد. من اطمینان دارم، همین دستاورد 
منظور  به  ديگران  و  جوامع  خانواده ها،  به  تا  كند  حركت  جلو  به  مي سازد  قادر  را  كنگره  كه  است 

محافظت از كودكان مساعدت كند. 
كمیسیون، اظهاراتي را در زمینه اثربخشي فناوری های پااليش، پايش و مسدود سازی دريافت نمود. 
كتابداران، والدين و مديران كسب و كارها كه اين دسته از محصوالت را استفاده و يا تولید مي كردند 
به طرزی متقاعد كننده نشان دادند كه استفاده از اين  فناوری ها مواجهه با هرزه نگاري را كاهش خواهد 
داد. هرچند هیچ يک از فناوری های مزبور، چه به تنهايی و يا در كنار يکديگر، محافظتی كامل را فراهم 
نمی نمايد، ما در دنیايی به سر نمی بريم كه قوانین و يا واقعیت راهکارهای صرفاً كامل را ممکن سازد 
و يا تشويق نمايد. عالوه بر اين، سوابق موجود نزد ما نشان می دهد كه انتقادات قبلی در زمینه فناوری 
پااليش، در پرتو پیشرفت های صورت گرفته در زمینه دقت و قابلیت سفارشي سازي معتبر نمی باشد. 
امروزه، هیچ مبنايي برای اعتقاد به اين امر وجود ندارد كه كاربر اين دسته از ابزارها قادر نباشند به 

»قابلمه مخصوص تهیه سینه مرغ3« و يا يافتن جهت »منطقه میدلسکس4« دسترسی يابند5. 

1. J. Robert Flores, Esq.

2. National Law Center for Children and Families

3. chicken breast casserole

4. Middlesex County

5. مقصود اين است كه ابزارهاي پااليش در سال 2000 به سطحي از دقت و صحت عملکرد و قابلیت تنظیم رسیده است 
كه بتوانند واژگاني كه در معاني مشترک به كار مي روند نظیر سینه مرغ يا داراي بخشي مشترک با واژگان جنسي هستند 

نظیر میدلسکس را به درستي تشخیص دهند و آنها را به اشتباه مسدود نکنند.
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برخی تالش كرده اند تا مسئولیت كامل محافظت از كودكان در برابر »موارد زيان آور براي كم ساالن« 
را به والدين مختص نمايند. با وجود آنکه اينجانب به عنوان يک پدر با اين مطلب موافقم كه من 
مسئول فرزندان خود و رفاه آن ها هستم، اما آن دسته از كسانی كه »موارد زيان آور براي كم ساالن« را 
تهیه می كنند نیز ملزم به اتخاذ تمهیداتی منطقی به منظور محافظت از كودكان می باشند. اينجانب 

حق دارم انتظار داشته باشم كه فرزندانم هدف بهره كشي يا سوءاستفاده قرار نگیرند. 
كمیسیون، اظهاراتي در زمینه سه  فناوری موجود كه می توانند به صورتی مؤثر توسط توزيع كنندگان 
و ارائه كنندگان »موارد زيان آور براي كم ساالن« جهت محافظت از كودكان مورد استفاده قرار گیرند، را 
استماع نموده است. اين سه عبارتند از: خودبرچسب گذاري، شناسه هويتی تأيیدكننده سن و كارت های 
اعتباری تأيیدكننده سن. با وجود آنکه اثربخشي و دردسترس بودن اين دسته از فناوری ها می تواند در 
برخی شرايط خاص متفاوت باشد، اما كمیسیون متوجه شد كه خودبرچسب گذاري می تواند معیارهای 
]الزم[ براي كاربرد به عنوان دفاع مثبت را تأمین نمايد. تصمیم كنگره دال بر شناسايی دو فناوری ديگر 
به عنوان دفاع مثبت نیز توسط يافته های كمیسیون پشتیباني مي شود، ]كه نشان مي دهد[ هر دو 
مورد به لحاظ اثربخشي جهت حفاظت از كم ساالن در برابر »موارد زيان آور براي كم ساالن« در سطح 

بااليی قرار دارند. 
صاحب نظران ]نماينده[ نهادهای اعمال قانون، اتفاق نظر داشتند كه به باور آنها آن دسته از افرادی كه 
در امر توزيع هرزه نگاری شديد1، هرزه نگاری كودكان و موارد زيان آور براي كم ساالن فعالیت دارند باور 
ندارند كه گرفتار شوند و يا تحت پیگرد قرار گیرند. مسئوالن اف.بی.آی، ايالتی و محلی به كمیسیون 
می كنند  استفاده  اينترنت  از  كه  كودكانی  از  جنسی  بهره كشی  يا  و  سوءاستفاده  خطر  كه  گفتند 
مستمرا رو به افزايش است. از همه ترسناک تر آن است كه وضعیت به نحوی بد شده است كه مراجع 
اعمال قانون در حال حاضر ناگزير شده اند تنها مواردی را كه يک كودک مورد اغوا قرار گیرد، تعقیب 

كنند.
اين وضعیت محدوديت اعمال قانون در عمل به موازات افزايش نجومی بی عفتی موجود در اينترنت 
است. در حال حاضر مطالبی از اين دست به گونه ای بازاريابی می شوند كه تقريباً عدم برخورد با آن ها 
محال است. هرزنامه های مستهجن، دام های كلیک و ساير شیوه های فريبنده كه به جز اقدامات اخیر 
اف.بی.آی بدون مجازات مانده اند، اين ذهنیت را ايجاد كرده است كه هر اتفاقی در اينترنت می افتد، 

1. hard-core pornography
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نقش داشته اند. عدم اعمال قانون در عمل در زمینه اين امر، موجب ارسال اين پیام  شده كه اگر شما 
در اغوای كودكان نقشی نداشته باشید مشکلی برايتان پیش نمی آيد. از سويی پیام مزبور در ايجاد اين 
مفهوم نقش داشته كه تهیه كنندگان مطالب مستهجن از كودكان و افراد پدوفیل )بچه باز( می توانند 
در انبوه مطالب مستهجن، خود را مخفی نموده و ايمیل و پیام های فوری مبنی بر بی عفتی را ارسال 

نموده و به دنبال بهره كشی از كودكان باشند. 
كمیسیون، راه اندازی تالشی تهاجمی و شديد را به منظور مطرح ساختن بی عفتی در اينترنت توصیه 
می نمايد، چراكه اين امر مشخصاً به مسئله مطالب )HTM( ارتباط پیدا می كند. تالش مزبور را می توان 
با بهره گیری از قوانین موجود به هدف حوزه ی محدودی از مطالب آغاز نموده و پیام تعیین كننده و 
مهمی را ارسال نمود. به عنوان يک دادستان سابق، اينجانب بر اين باورم كه بدون تهديد معتبر دال بر 

تعقیب قانونی، توزيع بی عفتی غیرقانونی در اينترنت كاهش نخواهد يافت. 
وجود  مطالب مستهجن  بر محدودسازی  دال  نظامی  و  قبلی  بی گناهی  برای شناسايی  راهی  هیچ 
و  )STD(ها  جنسی،  سوءاستفاده های  با  مبارزه  در  فاجعه  بروز  به  منجر  كار  اين  بنابراين  نداشته، 
خشونت های جنسی يا خانوادگی خواهد شد. كنگره، والدين، ساير بزرگساالن و مشخصاً صنعت مطالب 
مستهجن بايد تمهیداتی را به منظور محافظت از آسیب ديدن كودكان اتخاذ نمايند. در صورت عدم 

اقدام ما، فرزندان ما حق دارند كه به دلیل كاری كه ما اجازه آن را داده ايم، ما را متهم نمايند. 
كار صورت گرفته از سوی هر كمیسیونی به میزان زيادی به كیفیت كاركنان آن بستگی دارد. اينجانب 
از »چدويک ال.گروور« مشاور مركز ملی حقوقی به دلیل نقش خارق العاده اش در گزارش دهی و موفقیت 

كمیسیون كمال تشکر دارم. 
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»III كمیسیونر »ا.اف. گانیر
رئیس شركت شبكه های آموزشی آمریكا

حوزه تمركز در طی جلسات استماع كمیسیون، تقريباً 53میلیون كودک زير 12سال و 50میلیون 
والدين ايشان بوده است. 

از شهادت ها و مباحث مطرح شده در كمیسیون حول مسائل منزل و  ارائه حجم عظیمی  با وجود 
والدين، مشخص است كه مدارس و ساير مراكز عمومی در جوامع آمريکايی از نقش خاصی در اتخاذ 
و بهره گیری از اينترنت توسط نسل بعدی برخوردار هستند. برخالف تلويزيون كه در منازل ارائه شده 
و هرگز نفوذ آنچنانی در مدارس و كتابخانه ها نداشته است، اينترنت به سرعت به واقعیتی در اين 
از اماكن تبديل شده است. در حقیقت، چنین برآورد می شود كه در حال حاضر مدارس ما  دسته 
هفت میلیون و پانصدهزار رايانه متصل به اينترنت در اختیار دارند. پیش بینی می شود اين رقم در طی 

چند سال آينده دو برابر شود. 
بنا به دلیل قابل قبول مربوطه، رايانه ها و اينترنت، متضمن ابزاری آموزشی با ارزش بسیار باال  ضمناً 
هستند. در صورت تنظیم و بهره گیری مناسب، حقیقتاً فناوری از امکان انتقال آموزش برخوردار است. 
عالوه بر اين، توانايی افراد برای درک، توسعه و استفاده كارآمد از فناوری برای توانايی های ايشان در 

موفقیت در دنیا و نیز توسعه اقتصادی مداوم كشور، امری حیاتی است.
در حالی كه بسیاری از توصیه های كمیسیون از قبیل آموزش والدين و ارسال اطالعات در اينترنت قابل 
ستايش است، اما بیش از پنجاه درصد از كودكانی كه به فناوری مزبور در منزل خود دسترسی نداشته 
و يا والدين آن ها تمايلی به اين فناوری از خود نشان نمی دهند را شامل نمی شود. دولت بايد به توجه 
خود، به مواردی كه در مدارس رخ می دهد ادامه دهد. اينجانب چنین برآورد می نمايم كه دولت های 
فدرال، ايالتی و محلی هر ساله بیش از 12میلیارد دالر در زمینه اتصال اينترنت و فناوری های مربوطه 
صرف می نمايند. البته بیشتر اين قابلیت اتصال صرفاً جهت برقراری اتصال بوده و حقیقت آن است 
قرار  استفاده  مورد  آموزشی  سودآور  برنامه های  برای  موردنظر  سخت افزار  و  مربوطه  باند  پهنای  كه 

نمی گیرند. 
افزايش  توانايی های  به  اينترنت  به  توانايی صرف جهت دسترسی  از  تغییر موضع  از روش های  يکی 
آموزش، حصول اطمینان از اين امر است كه تمامی آن دسته از اماكن عمومی كه دسترسی اينترنت 
برای كودكان ارائه می نمايند، تجربه ايمنی برای آن ها را فراهم می  كنند. بدون ايمنی هیچ گونه تجربه ای 
سوءاستفاده كنندگان  با  را  خود  كه  محالتی  از  دسته  آن  داشت.  نخواهد  وجود  اينترنت  در خصوص 



111

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

اينترنتی و ساير مطالب زيان آور براي كم ساالن روبه رو می بینند، همچنان به خاموش كردن رايانه ها و 
دور كردن كودكان خود از تقسیم بندی های ديجیتالی ادامه می دهند. 

حقیقی  ارزش  اختیار داشتن  در  منظور  به  شفافی  كاركرد  از  بايد  ايمنی  راهکارهای  اين،  بر  عالوه 
برخوردار باشند. اينجانب شخصاً امتیاز پايینی برای بسیاری از راهکارهای ارائه شده قائل هستم، چراكه 
فاقد كارايی برای والدين، كودكان، معلمان، مديران و ساير اعضای جامعه كه فاقد مهارت در زمینه 
ندارند، می باشند.  مزبور  راهکارهای  نیاز  مورد  فناوری های  به  تمايلی  يا  و  بوده  پیشرفته  فناوری های 
بیشتر تصمیم گیران در زمینه خط مشی تقريباً در جوامع دارای اين دسته از ماهیت ها بوده و بر اين 
اساس توصیه های ايشان بیشتر به جوامع تحصیل كرده ای اختصاص دارد كه از مهارت های فناوری های 
با كودكان در  برای كار فردی  انرژی كافی  و  پیشرفته، پول زياد و خانواده هايی برخوردارند كه وقت 
موانع  و  پايین  آموزش، درآمد  پايین  دارد كه سطح  قرار  با جوامعی  تقابل  امر در  اين  دارند.  اختیار 
فرهنگی، امکان بهره گیری از اين دسته از فناوری ها را نمی دهد. هدف ما در اين زمینه، شکستن اين 

الگو است. 
در نهايت اينکه، بايد به اين امر توجه داشت كه ايمنی كودكان ما به بهای نقض متمم نخست قانون 
اساسی حاصل نمی شود. مانع اصلی در برابر آزادی بیان آن است كه اينترنت فاقد امنیت برای كودكان 
بوده و بر اين اساس، تصمیم گیران استفاده از آن را مردود می شمرند و لذا اين رسانه در بدو پیدايش 
خود به دور انداخته می شود. اين امر علی الخصوص در زمینه جوامعی كه نیاز به اينترنت بیش از 

بقیه محسوس است مصداق دارد. 
عالوه بر اين، نهادهای عمومی از منابع محدود و از سويی وظايف متعددی برخوردارند. انتخاب نحوه 
اختصاص پهنای باند موجود، تفاوتی با تصمیم مسئول يک كتابدار و يا معلم، در زمینه بهترين نحوه 
تکمیل قفسه های محدود كتاب ندارد. تنها چندين واحد دسترسی اينترنتی به ازای هر دالر هزينه در 

دسترس هستند. فناوری، امکان اتخاذ اين دسته از تصمیمات را فراهم می كند. 
نتیجه گیری پیشنهادی اينجانب به كنگره آن است كه هیچ راهکاری به تنهايی حاّلل تمامی مسائل 
بايد  از اين دست  البته، هرگونه تركیبی  نیاز است؛  اين زمینه مورد  از رويکردها در  نیست. تركیبی 
متمركز بر مدارس و كار در فقیرترين و كم سوادترين مناطق به لحاظ فناوری باشد. صرفاً پس از اتخاذ 
اين فلسفه است كه راهکارهای درازمدت از قبیل آموزش پنجاه میلیون نفری والدين و يا تشويق ايشان 
به بازديد از صفحات وِب بدون ايمنی و صرف وقت برای انتقال دانش مزبور به كودكان ايشان، در عمل 

كارايی خواهد داشت. 
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كمیسیونر »دونا رایس هیوز1«
)Protectkids.COM( ،»مؤلف و مؤسس »كیدز آنالین

خدمت در كمیسیون محافظت از كودكان برخط امتیازی بود. اينجانب از سناتور »ترنت الت« به دلیل 
فراهم آوردن اين فرصت سپاسگزارم. همچنین از تالش های تک تک كمیسیونرها و به خصوص رهبری 
رئیس »دان تالگ« در ايجاد اساسی مستحکم از اتفاق نظرها مبنی بر توصیه هايی جهت محافظت بهتر 
 )FamilyClick( كودكان در فضای مجازی قدردانی می كنم. ضمناً می خواهم از همکاران خود، مؤسسه
و كاركنان ايشان و علی الخصوص »كن بیکر2«، شركت )Enough Is Enough( و دستیار پرتالش خود 

»جودی هیون3« تشکر نمايم. 
1.5میلیارد  به  سالیانه  میالدی(،   90 دهه  اوايل  )در  پیدايش  هنگام  از  اينترنتی،  هرزه نگاری  صنعت 
و يا  دالر دست يافته است )فوربس 14 ژوئن 1999(. حاصل آن است كه نسل امروز كودكان تعمداً 
تصادفاً می تواند به سادگی به مطالب هرزه نگاری كودكان، بی عفتی قابل پیگیرد قانونی، ]مجرمانه[ 
و مطالب مضر برای افراد كم سال دسترسی يابد. كمیسیون، نظرات مطرح شده از سوی »مركز ملی 
كودكان گمشده و مورد بهره كشی4« را استماع نمود كه بر آن اساس، يک نفر از هر چهار نوجوان در 
سنین بین 10 تا 17سالگی، گزارش داده اند كه در طی سال گذشته مواجهه ناخواسته با هرزه نگاری 
برخط داشته اند. گزارش كمیسیون كه كاماًل قانون )COPA( را تکمیل می كند، بر اهمیت تالش های 
چندجانبه در جبهه های مختلف به منظور ايمن ترساختن اينترنت برای كودكان تأكید دارد. اين امر 
عموم، صنعت  مشترک  مسئولیت  بر  مشتمل  راهکار سه جانبه  يک  آنکه  بر  مبنی  اينجانب  باور  از 
فناوری های پیشرفته و بخش حقوقی به منظور محافظت از كودكان برخط ضروری است، را پشتیبانی 

می كند. 

قانون  تعقیب  به  ناچیزی، آن هم در صورت وجود،  نموده اند كه منابع  اذعان  قانون  اعمال  مسئولین 
بی عفتی اختصاص داده شده است. با بدتر شدن اين معضل، تعقیب قانونی فقط بر آن دسته از كسانی 

1. Donna Rice Hughes

2. Ken Baker

3. Judy Hyon

4. National Center for Missing and Exploited Children
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متمركز شده كه به اغوای كودكان برخط می پردازند و يا مقدار عظیمی از هرزه نگاری كودكان را تولید 
ايجاد  به  می كنند. شکست اعمال قوانین ]ضد[هرزه نگاری كودكان و بی عفتی به طور كافی، منجر 
ذهنیت فراگیر »همه چیز سپری می شود1« از سوی دست اندركاران تهیه هرزه نگاری برخط و تبهکاران 
جنسی شده است. توصیه ما در زمینه اقدام به اعمال قانون، از اهمیتی حیاتی به منظور محدودسازی 
بهره كشی جنسی از كودكان برخط برخوردار است. تعقیب قانونی تهاجمی نه تنها مواجهه مستقیم 
كودكان با هرزه نگاری برخط و تبهکاران جنسی را به حداقل می رساند، بلکه سوءاستفاده جنسی از 
كودكان توسط كسانی كه از رفتارهای تصوير شده در هرزه نگاری تقلید می كنند را نیز كاهش می دهد. 
توصیه های  رعايت  براساس  بايد  جاری  قانون  از  اينترنتی  خدمات  ارائه دهندگان  تبعیت  نهايت،  در 
اينجانب در زمینه دستورالعمل »بهترين شیوه ها2« برای ارائه دهندگان خدمات اينترنتی و بهره گیری 
از فهرست اصلی تارنماهای محکوم شده؛ به ارائه هرزه نگاری كه توسط مراجع اعمال قانون فراهم شده، 

ارتقا يابد.
توصیه برای صنعت مطالب برخط مختص بزرگساالن به سهولت دردسترس است. همچنین فناوری های 
تأيید سن نیز از قانون )COPA( پشتیبانی می كنند. به دلیل آنکه تارنماهای تجاری از اين قبیل، در 
گذشته از نوعی پرداخت های آنالين استفاده می كرده اند، تالش هايی از قبیل تأيید كارت های اعتباری 
می تواند برای محافظت كودكان در برابر تصاوير تبلیغاتی هرزه نگاری رايگان ]پیشخوان اين تارنماها[ 
مفید واقع شود. ]يعنی كودكان در برابر مواجهه ناخواسته با تصاوير تبلیغاتی كه تارنماهای تجاری در 

صفحه اول خود می گذارند، حفاظت می شوند.[ 
با وجود پشتیبانی از توصیه های كمیسیون به منظور اقدامات حفاظتی داوطلبانه ی صنعت مطالب 
برخط مختص بزرگساالن برای محافظت از كودكان در برابر مطالب مضر برای كم ساالن؛ اينجانب در 
زمینه اتخاذ گسترده اين اقدامات در كل صنعت مزبور ترديد دارم، زيرا تا به امروز صنعت هرزه نگاری 

برخط، پاسخی به درخواست خودمقررات گذاری نداده است.
من معتقدم حتی اگر قانون )COPA( ابقا شود، نقشی برای مقررات گذاری افزون تر حکومتی وجود دارد؛ 
به دلیل آنکه اين قانون فقط به فراهم كنندگان موارد تجاری مضر برای كم ساالن می پردازد. من از يک 
برچسب الزامی »مضر برای كم ساالن« پشتیبانی می كنم كه كمیسیون دريافت كه ]استفاده از آن[ 

1. anything goes

2. best practices
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می تواند اثربخش باشد. اين مورد در اظهارات »لری لسک« وكیل مدافع نخستین متمم قانون اساسی كه 
در طی يادداشتی برای كمیسیون ارسال شده بود، مدنظر قرار گرفت. وی چنین پیشنهادی را توصیه 
و تأكید كرد كه »اين امر دلیل مثبتی به منظور ترجیح مقررات گذاری نسبت به كاری انجام ندادن ارائه 
می كند«. عالوه بر اين، هیئتی متنوع از متخصصان در طی جلسه اول استماع موافق بودند كه در 
صورت قراردادن محتوای مضر برای كم ساالن در يک دامنه سطح باالی جديد )gTLD( متمايز از ساير 
دامنه ها، اين امر می تواند در ناحیه بندی محتوای جنسی آشکار اثربخش باشد. چنین اقدام دفاعی 

مثبت براساس قانون )COPA( برای موارد غیرهرزگی، بی ضرر جهت كم ساالن تلقی می شود.
صاحب نظران در برابر كمیسیون، اين امر را توضیح دادند كه علی رغم وجود اطالعات و منابع فراوان  
است.  نبوده  كافی  اجتماعی  گروه های  بیشتر  در  آن  نشر  اينترنتی،  ايمنی  درخصوص  دردسترس 
كمیسیون متوجه شد كه افزايش تالش های آگاهی بخش، يکی از نیازهای اساسی ]اين حوزه[ است. 
به منظور به حداكثر رساندن تأثیر برخط و غیربرخط، يک عملیات چند رسانه ای در مقیاس عظیم بايد 
منافع و خطرات ناشی از اينترنت را به طور متعادل بیان نمايد. همچنین آموزش 101 مهارت پايه 

اينترنتی1 و پیاده سازی تمهیدات ايمنی اثربخش بايد در منزل، مدرسه و كتابخانه  تشويق شود. 
كمیسیون متوجه شد كه راهکارهای مبتنی بر فناوری از قبیل ابزارهای پااليش انعطاف پذير و قابل 
نامناسب  محتوای  به  كودكان  دسترسی  از  جلوگیری  در  زيادی  خیلی  اثربخشی  از  سفارشی سازی 
نشأت گرفته از داخل و خارج آمريکا برخوردار است. براساس اظهارنظر مطرح شده در جلسه دوم استماع، 
باز می گذارد. اظهار  ابزار نرم افزاری، درها را برای دسترسی كودكان به هرزه نگاری  ايمنی بدون  قواعد 
نظرها در جلسه مزبور نشان داد كه مدارس و كتابخانه هايی كه نرم افزارهای پااليش قابل سفارشی سازی 
را نصب كرده اند تا سیاست های استفاده قابل قبول را تکمیل نمايند و از ارائه مطالب مستهجن به 

كودكان با منابع مالی عمومی جلوگیری كنند، به موفقیت رسیده اند. 
فعالیت ارزشمندی كه علی رغم فشار های زمانی و بودجه ای به آن نايل شديم، بیش از پیش مرا متقاعد 
نمود كه كمیسیون بايد تالش خود را به منظور بنا بر روی اين پايه وسیع فراهم شده در اين سوابق 
و گزارش ادامه دهد. ما از فرصتی بی سابقه به منظور ايجاد اينترنت امن سالم و مفید برای كودكان 

برخوردار هستیم. 
تنها با زدن چند كلیک، كودكان می توانند در معرض مطالبی قرار گیرند كه ممکن است هیچ گاه از 

1. Internet 101 basic training
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ذهن آن ها پاک نشود. پیش از اين هیچ گاه در طی تاريخ ارتباطات، كل يک نسل از كودكان تحت 
هجوم مطالب جنسی آشکار با محدوديت های ]حفاظتی[ چنین اندک قرار نگرفته بود. والدين، صنعت 
و دولت بايد با همکاری يکديگر فضای حفاظت شده ای عاری از گناه كه كودكان سزاوار آن هستند را 

فراهم نمايند. 
معصومیت از دست رفته هیچ گاه مجدداً به دست نمی آيد. هم اكنون زمان اقدام است. 
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كمیسیونر »ویلیام ام. پاركر1«
)Crosswalk.com( رئیس و مدیر عامل شركت

اينجانب اطمینان دارم، به دلیل كارهای زيادی كه دولت و صنعت می توانند به منظور بهبود حفاظت از 
كودكان برخط ما صورت دهند، در صورتی كه توصیه های ارائه شده از سوی ما به سرعت به كار گرفته 

شود،  می تواند تفاوت بزرگی ايجاد نمايد و اين اقدامات گام نخست محسوب شود. 
اين  دلیل  به  و  شدم  برخط  كودكان  به  نسبت  تهديدات  متوجه  پیوستم،  كمیسیون  به  من  وقتی 
تهديدات يک گزينه رايگان پااليش در تارنمای )Crosswalk.com( به منظور حفاظت از كودكان )از هر 
محلی كه به اينترنت راه می يابند( راه اندازی نمودم. بر اثر فعالیت  در اين كمیسیون، بیش از پیش 
در زمینه آسیب پذيری كودكان در فضای مجازی دغدغه پیدا كرده ام. با توجه به خطرات موجود، بايد 
بیان نمايم كه زمان و منابع اختصاص داده شده به اين كمیسیون جهت اين وظیفه مهم ناامید كننده 
بوده است. وظیفه ای كه بر اساس قانون به دو سال وقت نیاز داشت، با شتاب ظرف شش ماه و بدون 
هیچ تأمین مالی تکمیل شد. من تکمیل اين كار را اعتباری به خصوص برای رئیس مان »دان تالگ« 
می دانم، اما بسیار معتقدم كه كنگره آمريکا بايد زمان و اعتبار مالی كافی برای اين امر اختصاص 
می داد. با توجه به فقدان توجه و يا تمايل از سوی كنگره در اين خصوص، اينجانب صمیمانه امیدوارم 

كه توصیه های اين كمیسیون به طور مشابه در حد حرف باقی نماند.
به كنگره  به منظور كمک  نیز  را  بیشتری  بسیار  كارهای  اين كمیسیون می توانست  اين،  بر  عالوه 
كار  اما  است،  معقول  توصیه های كمیسیون  آنکه  علی رغم  انجام دهد.  ]الزم[  زمان  و  پول  تأمین  با 
اين  زمینه صورت گیرد.  اين  است در  نیاز  بیشتری  كار  واقع،  به  و  انجام شود  بیشتری می توانست 
واقعیت كه كمیسیون، ابزار اساسی جديدی را به منظور حفاظت از كودكان توصیه نکرده است ]و 
فقط در چارچوب ابزارها و روش های موجود به بررسی و ارائه توضیح پرداخته است[، نبايد نشان دهنده 
آن باشد كه الزم نیست تمهیدات اساسی جديد اتخاذ شود. كاری كه تا كنون توسط كمیسیون انجام 
شده است، فقط خاطرنشان نمودن اقدامات مشخصی بوده كه در زمینه آن ها اتفاق نظر وجود داشته و 
بايد سريع به كار گرفته شود. كنگره بايد سريع نسبت به ايجاد كمیسیون ديگر و يا راه اندازی مجدد 

همین كمیسیون به منظور پیگیری اين دسته از احتماالت اقدام نمايد. 
من احساس می كنم كه فناوری به منظور محافظت كارآمد از كودكان برخط ما در دسترس بوده و يا 

1. William M. Parker
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قابل دست يابی است. به ويژه فکر می كنم كه برچسب زنی طرف اول، به همراه ساير فناوری های پااليش 
می كند،  فراهم   )COPA( قانون  برای  مثبت  دفاعی  و  است  كودكان  از  محافظت  متضمن  مرورگر ها 
درحالی كه حقوق مندرج در نخستین متمم قانون اساسی را نقض نمی كند. كمیسیون، زمان و يا پول 
الزم را دراختیار نداشت تا به طور كارآمد امکانات جايگزين يا ساير ]گزينه ها[ را پیگیری كند. متأسفانه، 
اين كمیسیون فقط تا ]مرحله[ هدايت بررسی  فناوری پیش رفته است. ما به طور نظام مند فناوری ها 
را ارزيابی نکرده، تركیب فناوری ها را به طور كارآمد مطالعه نکرديم و معیارهای عینی برای وزن كشی 
رهیافت ها يا روش های فناورانه در قبال موارد مربوط به نخستین متمم قانون اساسی را تهیه نکرديم 
و  نکرديم  آزمايش  را[  ]فناوری ها  ما  اتکا كرديم.  فروشندگان درخصوص محصوالت شان  اظهارات  به  و 

هیچ گونه تحلیلی درخصوص يکپارچه سازی فناوری به عمل نیاورديم.
علی رغم همه آنچه گفته شد، مشخصاً هم اكنون اقدامات زيادی است كه می تواند توسط دولت برای 
آگاه ساختن والدين و كودكان درخصوص خطرات برخط و نیز ترساندن دست اندركاران تهیه هرزه نگاری 

غیر قانونی و سوءاستفاده كنندگان از كودكان صورت گیرد.
بسیاری از والدين و كودكان  از خطرات برخط آگاهی ندارند. 

جامع  برنامه ای  هستند،  وب  از  مردم  هراس  نگران  اينترنت  صنعت  در  افراد  از  بسیاری  درحالی كه 
بايد راه اندازی شود. هجوم رعدآسای  اينترنت  به منظور مطلع ساختن عموم مردم در زمینه خطرات 
تبلیغات اينترنتی برای اطالع رسانی به عموم در زمینه فرصت و نويدبخشی عظیم اينترنت، بیش از 
حد كافی است و هیچ حکومتی نمی تواند درباره خطرات واضح اين رسانه به خصوص برای كودكان 
و علی الخصوص در حال حاضر كه هیچ گونه تمهیدات ايمنی مؤثری برای ايشان وجود ندارد، ساكت 
بماند. اين عملیات آگاه سازی عمومی بايد در مقیاس ساير عملیات های حکومتی به منظور هشداردادن 
نیاز به شركت جستن در  از  والدين  اين هدف صورت گیرد كه تمامی  به  باشد و  در زمینه خطرات 
امر محافظت از كودكان برخط آگاهی پیدا كنند. اين عملیات آگاه سازی عمومی، بايد با يک برنامه 
آموزشی كافی برای ارائه اطالعات مورد نیاز جهت محافظت كارآمد از كودكان به والدين )و فرزندان( 

تکمیل شود.
شدم.  هراسان  موجود  ]ضد[هرزگی  قوانین  اعمال  عدم  از  اينجانب  مشکل،  اين  پیچیدگی  علی رغم 
صنعت سرگرمی های مختص بزرگساالن در حال حاضر از اهمال مسئوالن اعمال قانون بهره می برند 
]و در اين خصوص[ به الف زنی پرداخته اند. چندين  نفر از حاضران ]در جلسات استماع[ اظهار نمودند 
كه تهیه كنندگان موارد هرزگی و زيان آور برای كم ساالن هیچ ترسی از تعقیب قانونی ندارند. در حال 
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حاضر تأمین مالی بسیار ناچیزی به منظور پیگیری موارد نقض قوانین جاری وجود دارد و هیچ گونه 
راهبرد )و تالش( هماهنگ جهت اعمال قانون توسط دولت فدرال پیگیری نمی شود. كنگره بايد برای 

الزام تهاجمی و تأمین مالی وزارت دادگستری به منظور اعمال قوانین موجود اقدام نمايد. 
چنانچه كنگره برای راه اندازی مجدد و تأمین مالی اين كمیسیون همگام با مقصود قانون تصمیم 

گیرد، اينجانب با كمال میل مفتخر به خدمت مجدد به عنوان يکی از كمیسیونرها خواهم بود. 
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كمیسیونر »سی. جیمز اشمیت1«
استاد دانشكده كتابداری و علوم اطالعات دانشگاه ایالتی »سن خوزه«

گفته شده كه اينترنت يک »گفت و گوی جهان گستر2« است. هیچ محدوديتی در زمینه تعداد افراد 
شركت كننده در گفت وگو وجود ندارد، بهای پذيرش سخنگوها پايین است و كاربران می توانند سخنان 

را طبق گزينش خودشان جست وجو كنند و بشنوند. 
همانند رسانه  چاپی كه هزينه انتشار سخنان در آن بیشتر است، مکالمات جهان گستر اينترنتی شامل 

مطالبی است كه برای برخی توهین آمیز محسوب می شود. 
كنگره از اين كمیسیون كه بر اساس قانون )COPA( تشکیل شده درخواست نمود تا نسبت به بررسی 
زيان آور  افراد كم سال  برای  )يعنی محتوايی كه ممکن است  اين گفتار جهان گستر  ابعاد  از  »يکی« 
باشد( اقدام كند و روش هايی را كه از طريق آن می توان از كم ساالن در برابر چنین محتوايی محافظت 

نمود، توصیه نمايد. 
اساسی  قانون  با  مطابق  مجاز  روش های  می توانست  كمیسیون  اينکه  بر  مبنی  اطمینانی  اينجانب 
نکردم.  وارد  اين كار  به  نمايد،  را شناسايی  اين گفت وگوی جهان گستر  آمريکايی  ها در  برای مداخله 
]يعنی از پیش اطمینان نداشتم بتوان به چنین هدفی دست يافت.[ تالش  پیشین كنگره به منظور 
از سوی ديوان عالی  ارتباطات3(  اينترنت )يا همان قانون عفت در  مقررات گذاری محتوای موجود در 
منظور  به  ايالت  چندين  توسط  صورت گرفته  تالش های  گرديد.  اعالم  اساسی  قانون  با  مغاير  آمريکا 
در  نمونه  )به عنوان  كم ساالن  برای  مضر  مطالب  شامل  اينترنت  در  موجود  محتوای  مقررات گذاری 
میشیگان، نیويورک، جورجیا، نیومکزيکو و ويرجینیا( نیز توسط دادگاه ها خنثی شد و بخشی از خود 
قانون )COPA( نیز كه با هدف مقررات گذاری محتوا  بوده است، موقتاً از سوی يکی از دادگاه های نواحی 

فدرال متوقف شده و اين حکم مشمول درخواست استیناف قرار گرفته است. 
به هر حال، تصمیمات دادگاه های آمريکايی فقط بخشی از ماوقع است، زيرا براساس حکم كنگره در 

1. C. James Schmidt

2. world-wide conversation

3. Communications Decency Act
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سال 1998 میالدی، اينترنت در حال حاضر مشمول حاكمیت بین المللی1 از طريق )ICAAN( است. بر 
اين اساس، اعمال مقررات ناظر بر محتوا در اينترنت در بسیاری از موارد مستلزم توافقات چندملیتی 
درخصوص تعريف محتوا، عمل متقابل، استرداد مجرمان و... است. دشواری های مشابه نیز درخصوص 
اعمال قوانین مربوط به مبارزه با مواد مخدر، نقل  و  انتقال پول، تروريسم و... وجود دارد، كه از طريق 

برخی توافقات كاهش پیدا كرده است2. 
در پايان اينکه، محافظت از كم ساالن در برابر محتوای اينترنتی كه ممکن است برای برخی زيان آور 
باشد، مستلزم نظارت فعاالنه بزرگساالن است. پاسخی كه بسیاری از والدين، سرپرستان و مراقبان به 
اين امر می دهند اين است: »كارهای بسیاری بايد انجام شود و وقت خیلی كم است.« بر اين اساس، 
كه  به گونه ای  است؛  نیاز  مورد  آسان  با دسترسی  ابزارهايی  توسعه  با  آموزشی عظیمی همراه  تالش 
والدين و كودكان بتوانند در گفت وگوی جهان گستر شركت كنند و منافع آن را همراه با داشتن احساس 

امنیت، درک كنند. 
تا  مزبور  اضطراری  ماهیت  بود.  خواهد  پرهزينه  و  است  اضطراری  امری  پیشنهادی،  آموزشی  تالش 
حدی ناشی از رشد سريع محتوا اعم از بی ضرر و رنجاننده در اينترنت و وب است. میلیون ها صفحه 
اينترنت اضافه می شود. تارنماها مرتب در حال پديدار و ناپديدشدن هستند.  اينترنتی هر هفته به 
گفت وگوی جهان گستر در هر ثانیه سخنگويان جديدی دارد و محتوا با سرعت نور پديدار و ناپديد 
و كالس های  مدارس  است.  فراگیر  دسترسی  از  ناشی  يادشده  اضطراری  ماهیت  همچنین  می شود. 
درس به اينترنت متصل می شود و 95درصد از كتابخانه های عمومی در آمريکا دسترسی به اينترنت را 
برای مراجعان خود فراهم می نمايند.  سپس انقالب فناوری بی سیم پهنای باند وسیع كه برای انتقال 
تصاوير ويديوئی با كیفیت شبکه های تلويزيونی كافی است، چندماه تا معرفی آن به مصرف كنندگان 
ژاپنی فاصله دارد. كودكی كه به دلیل نظارت بزرگساالن و يا ابزار محافظتی مبتنی بر فناوری در منزل 
و يا مدرسه به برخی مطالب خاص دسترسی ندارد، به راحتی می تواند با استفاده از دستگاه بی سیِم 

1. تعبیر حاكمیت بین المللی برای شركت خصوصی آمريکايی آيکان فقط يک پوشش است. اين شركت، كارگزار اجرايی 
و سیاست گذار حوزه ريشه و زيرساخت های اينترنت است كه تحت نظارت وزارت بازرگانی آمريکا كار می كند. به همین 
دلیل طی اجالس های سران جامعه اطالعاتی 2003 و 2005 اين موضوع محل مناقشه بود و در نهايت آمريکا نپذيرفت 

كه حاكمیت اينترنت به صورت بین المللی صورت پذيرد.
2. به همین منظور پروتکل اختیاری دوم كنوانسیون حفاظت از حقوق كودک جهت مقابله با اشکال مختلف خريد و 
فروش، فحشا و هرزه نگاری كودكان در سال 2000 میالدی در سازمان ملل به تصويب رسید. جالب است كه كنگره آمريکا 

اين كنوانسیون و پروتکل های الحاقی را به تصويب نرسانده است.
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دوستش در حیاط پشتی، يا در اتوبوس و يا در حین راه رفتن، به اين مطالب دسترسی پیدا كند. تنها 
ظرف چندماه دسترسی به اينترنت، ديگر نیازی به اتصال توسط رايانه منزل، مدرسه يا كتابخانه از 

طريق سیم نخواهد بود، بلکه با دستگاهی ارزان قیمت و قابل حمل انجام خواهد شد. 
نام  به  از رسانه ای  بزرگساالن  بر ترس  غلبه  امر، درگرو  بدو  در  پیشنهادی  آموزشی  هزينه تالش های 
اينترنت است كه بسیاری از آن ها از افراد كم سالی كه مراقبت از آن ها را بر عهده گرفته اند، از اينترنت 
كمتر اطالع دارند. برخی قوانین ساده در زمینه بزرگراه های الکترونیکی وجود دارد كه كودكان بايد آن ها 
را بیاموزند و نمونه های مشابهی در دنیای واقعی دارند؛ »سوار ماشین افراد غريبه نشو!«؛ »نشانی يا 

شماره تلفن خودت را به افراد غريبه نده!« و... . 
زبان های مختلف، تالش های  با  بزرگساالن  از  زيادی  تعداد  برای[ دسترسی  ]توسعه  از  فارغ  آنکه  دوم 
استعمال دخانیات،  بماند. ]مشابه[ چنین تالش هايی درخصوص  پايدار  بايد در طول زمان  آموزشی 

محصوالت دخانی و كودكان، الکل و بارداری و كمربند ايمنی اتخاذ شده است. 
به منظور حصول اطمینان از مشاركت همه در اين گفت و گوی جهان گستر، آموزش در جايی كه قانون 

نمی تواند به آن دست يابد مورد نیاز است. 
تذكری در مورد اعمال قانون بیان می كنم: اظهارات و موارد ارائه شده به كمیسیون دو نکته را مشخص 
نمود؛ نخست آنکه پیگرد قانونی شديد محتوای اينترنتی براساس قوانین موجود ]علیه[ بی عفتی و 
هرزه نگاری كودكان، فاقد اولويت باال و كافی است. دوم آنکه اعمال قانون به خصوص در سطوح ايالتی 
و محلی فاقد ابزارها و مهارت های الزم به منظور تحقیق درخصوص چنین جرايمی است. ]برای رفع 
اين مشکل[ منابع قابل مالحظه جديدی بايد در تمامی سطوح و به خصوص سطوح ايالتی و محلی 

فراهم شود. 
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كمیسیونر »ویلیام ال. شریدر1«
).PSINet INC( رئیس و مدیرعامل شركت

از صمیم  اتفاق نظر  به  راستای رسیدن  در  دلیل تالش  به  را  اينجانب، همکاران خود در كمیسیون 
قلب مي ستايم. ديدگاه های ما تفاوت زيادی با هم داشت، اما در تمامی مقاطع، كمیسیون از موارد 
را  از توصیه ها  توانستیم مجموعه ای  نهاد  به عنوان يک  اختالف نظر به سالمت عبور نمود؛ طوری كه 
با اجماع درخصوص آن ها ارائه نمايیم. اين امر دستاورد كمی نیست و اينجانب افتخار می كنم كه 

بخشی از آن بوده ام. 
از  می توانیم  صورت  چه  به  )يعنی  بپردازد  آن  به  تا  بود  شده  خواسته  كمیسیون  از  كه  مسئله ای 
فرزندان خود در برابر مواجهه با تصاوير زننده ای كه در حجم گسترده در تجارت مربوط به »صنعت 
محتواي مختص بزرگساالن« در اينترنت وجود دارد حفاظت كنیم( از طريق راه حلي تک بعدی ]قابل 
حصول[ نیست. قانونی كه باعث پیدايش اين كمیسیون شده )يعنی قانون محافظت از كودكان برخط 
)COPA(( دارای ويژگی های مشتركی با ساير »گلوله هاي جادويي2« است؛ يعني بیشتر آن ها ظاهراً 
جذاب به نظر می رسند، اما دچار كاستي عمیقي هستند. من همانند چند نفر ديگر از اعضای اين 
كمیسیون معتقدم، محدوديت های اعمال شده بر آزادي بیان در قانون از طريق اين قانون مغاير با 
قانون اساسي است. شركت در فعالیت های كمیسیون فقط موجب تقويت باور به وجود موانع اساسی 

براي قانون گذاری جهت گذر از مشکل   شده است. 
يکی از حقايق تلخی كه تالش های قانون گذاری را پیچیده  می كند، آن است كه مواردي كه مطابق با 
تعريف قانوني، »براي كم ساالن زيان آور« است، به خروجی های هرزه نگاري احمقانه »صنعت محتواي 
مختص بزرگساالن« محدود نمي شود. حجم عظیمی از محتوا در اينترنت وجود دارد كه آشکارا جنسی 
لذا  )و  ارزشمند  بزرگساالن،  برای  سیاسی  ارزش های  و حتی  هنری  علمی،  ادبی،  ديدگاه  از  اما  بوده، 
قانونی( تلقی می گردد. آن دسته از تمهیداتی كه كاماًل براي سركوب دسترسي كم ساالن به محتواي 
قطع  به طور  اوقات  اغلب  مناسب هستند،  بزرگساالن«  محتواي مختص  از سوی »صنعت  ارائه شده 
بر توانايی مؤلفان، آموزگاران، هنرمندان و يا روزنامه نگاران در دسترسی به مخاطب موردنظر خود از 
طريق اينترنت، تأثیرات معکوس نامطلوب می گذارد. به همین دلیل، من معتقدم هیچ  فناوری يگانه و 

1. William L. Schrader

2. Magic bullets
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همه منظوره اي معادل با »لفاف قهوه ای  رنگ «، در اين رسانه جديد وجود ندارد. ]يعني نمي توان با يک 
فناوري خاص نظیر فناوري پااليش، تمام مشکالت مربوط به اين محتوا را حل كرد.[

سوی  از  اخیر  قانون گذاري  فعالیت هاي  لغو  قانونی جهت  اقدامات  به   )PSINet( شركت  پیوستن  با 
قانون گذاران كشور در خصوص »موارد زيان آور برای كم ساالن«، اينجانب اين موضوع آموزنده را دريافته ام 
كه هیچ يک از شاكیان اين زمینه را نمی توان جزو تأمین كنندگان مطالب مستهجن در نظر گرفت، 
بلکه آن ها عبارتند از آموزگاران مسائل جنسی، مؤلفان و ناشران مطالب ادبی و هنري مناقشه برانگیز 
و فعاالن مربوط به بیماری ايدز. من شک ندارم كه بیشتر مطالب منتشرشده در اينترنت توسط اين 
دسته از فراهم كنندگان محتوا می تواند با تعريف قانونی »]موارد[زيان آور برای كم ساالن« و به خصوص 
براي كوچک ترها كه ممکن است ارزش هنری و يا آموزشی اين موارد فراتر از درک شان باشد، مطابقت 
نمايد. حال آنکه پیشنهاد ارائه شده توسط اين دسته از مؤلفان اين است كه بايد براساس قانون، آثار 
خود را در پس يک مانع كارت اعتباری و يا تأيید سن جداسازي كنند، يا آثار مزبور را به عنوان بخشی 
از يک دامنه جديد با پسوند ).xxx( برچسب گذاري كنند، يا آنکه همانند فیلم ها و ويديوهای مختص 
بزرگساالن به بهره گیری از رده بندی مطالب مختص بزرگساالن )رده X( ملزم شوند. اين پیشنهادها نشان 
مي دهد تا چه حد می تواند كاربرد اين اقدامات براي طیفي فوق العاده متنوع از محتواي قانونی كه 

ممکن است »زيان آور برای كم ساالن« باشد، مشکل ساز شود. 
نه  و  بزرگساالن«  توصیه مي كند كه فقط »صنعت محتواي مختص  عاقالنه اي  به شکل  كمیسیون 
تمامی مؤلفان و يا ناشران »محتواي زيان آور برای كم ساالن« از اين دسته تمهیدات خاص بهره گیری 
نمايند و آن ها نیز چنین كاري را به صورت داوطلبانه، به عنوان بخشی از يک نظام خودمقررات گذاري و 

نه به عنوان يک الزام قانونی كه از طريق تهديد به تعقیب جزايي اعمال مي شود، انجام دهند. 
حقیقت تلخ ديگری كه تالش های ما را دچار اشکال نمود، موضوعي مرتبط با قانون اساسی است. 
قضاوت قانونی نهايي در زمینه »مستهجن« و يا »زيان آور برای كم ساالن«بودن محتوا، فقط می تواند 
در بافت معیارهاي ]اخالقي[ جوامع محلی صورت پذيرد. به همین دلیل، اينجانب پیشنهاد كرده بودم 
كه كمیسیون، نسبت به فراخوان يک گفت وگوي عمومی شامل وكال، گروه های حامی و دانشگاهیان 
اقدام كند و در زمینه پرسش مبتني بر قانون اساسي درباره امکان تطبیق دادن مباحث حقوقي مرتبط 
»اجتماع«  كه  فناوری  حوزه  در  واقعیت  اين  با  اساسي  قانون  متمم  نخستین  حوزه  در  بي عفتي  با 
گويندگان و شنوندگان در اينترنت ذاتاً از ماهیتی جهاني برخوردار است، گفت وگو شود. »دايره سوم 
دادگاه استیناف« در فیالدلفیا چنین مقرر نمود كه در راستای تنفیذ قانون )COPA(، كنگره، وجود 
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اين معماي پیچیده را به رسمیت شناخته، اما تالش ناموفقی در راستای كنارزدن آن داشته است. 
دغدغه اينجانب آن است كه درحالی كه تالش های تشويق كننده اي به منظور تعقیب قانونی محتواي 
مستهجن ادامه دارد، كمیسیون شايد دشواری هايي را زيركانه می پوشاند كه دادستان ها ممکن است 
در اخذ حکم قضايي و تنفیذ آن ها در برابر چالش های مطرح شده در زمینه مطالب مستهجن با آن 
مواجه شوند؛ ]با توجه به اينکه اينترنت[ رسانه ای است كه برخالف ساير رسانه های موجود در تاريخ، 
به هر شخص در هر جايی امکان ايفای نقش به عنوان هم »ناشر« و هم »شنونده« در اجتماعي كه 

هیچ گونه حد و مرز جغرافیايی نمی شناسد، را مي دهد. 
ابتدا  در  راه حل هايي كه  اين  دلیل تحسین می كنم كه  به  را  اينجانب كمیسیون  به همین داليل، 
متکي بر آموزش و توانمندسازي والدين و مراقبین كودكان جهت حفاظت از آن هاست را مي پذيرد، در 
حالي كه پیشنهادهاي مربوط به قانون گذاری كه بر مبنای محتوا بود را كنار مي نهد. ]اين پیشنهادها[ 
نه تنها در حفاظت از كودكان شکست خورده، بلکه حفاظت استوار مندرج در نخستین متمم قانون 
اساسی ]در خصوص آزادي بیان[ را تهديد مي كرد، ]حفاظتي[ كه دادگاه های فدرال در هر سطحی آن 

را به اينترنت تعمیم داده اند. 
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كمیسیونر »الرنس شاپیرو1«
نایب رئیس اجرایی »گروه اینترنتی والت دیسنی2«

با بررسی های دقیق، اينجانب به اين نتیجه گیری رسیده ام كه تمهیدات متنوعی )برخالف هر اقدام تک 
گزينه اي( بايد به منظور حفاظت مؤثر از كودكان در برابر موارد زيان آور اينترنت مورد پشتیبانی قرار 
گیرد. من اعتقاد دارم كه توجه به اين نکته نیز حائز اهمیت است كه هیچ راهکار منفرد و يا تركیبی 
تنها مبتنی بر فناوری به منظور محافظت از كودكان در برابر موارد زيان آور وجود ندارد. در حقیقت، 
بنا به باور اينجانب، تمامی تمهیدات و منابع قابل تصور هیچ گاه جايگزينی كافی برای منازلی كه 
والدين در آن ها كاماًل در فعالیت های برخط كودكان خود مشاركت دارند، نخواهد بود. به منظور ارائه 
مساعدت های الزم به والدين جهت هدايت مشاركت ايشان در اين زمینه، اين تمهیدات بايد در درجه 
اول مشتمل بر يک عملیات آموزشی عمومی جديد و قابل مالحظه ی تجهیز شده در راستای فرايند 
آموزش والدين و فرزندان ايشان با توجه به روند رو به رشد منابع موجود جهت محافظت از كودكان در 
برابر مطالب زيان آور باشد. اين تمهیدات بايد شامل ابزارهاي برخطي باشد كه يافتن و به كار بردن آن 
آسان است، تا والدين بتوانند از آن ها به منظور حصول اطمینان در مورد جلوگیری از دسترسی كودكان 
روشنی  آموزشی، كمیسیون، شواهد  تالش های  اين  بر  عالوه  نمايند.  استفاده  زيان آور  موارد  به  خود 
]دال بر اين امر[ را استماع نمود، كه تالش های صورت گرفته به منظور محافظت از كودكان در برابر 
موارد زيان آور بايد مشتمل بر تقويت هرچه بیشتر اعمال قوانین موجود در برابر هرزه نگاري كودكان و 

بی عفتی بوده و اينجانب كاماًل از توصیه های كمیسیون در اين حوزه حمايت می كنم.
و  دولتی  بخش های  میان  همکاری  با  تنها  نه  تمهیدات  اين  كه  دارد  اهمیت  موضوع  اين  به  توجه 
خصوصی در اياالت متحده، بلکه در سرتاسر دنیا بايد اتخاذ شود. اينترنت يک رسانه جهانی است و 
مشکالت آن بايد بر همین اساس حل و فصل شود. در حالی كه ما مسئولیت ارائه گزارش به كنگره 
در زمینه نحوه محافظت از كودكان در برابر موارد زيان آور برخط را بر عهده داشته ايم، بايد به ياد داشته 

باشیم كه راه حل های داخلی به تنهايي هرگز به طور كامل مشکالت بین المللی را حل نخواهد كرد. 
به عنوان يک مدير اجرايی در گروه اينترنتی »والت ديسنی«، می توانم گزارش نمايم كه ما در حال 
تالش به منظور ايفاي نقش خود جهت محافظت از كودكان در برابر موارد زيان آور از طريق ابزارهاي 

1. Laurence Shapiro

2. The Walt Disney Internet Group
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و  ديزني1«  سالم  گشت وگذار  »جزيره  همانند  آموزشی  ابتکارات  و   )GO( محافظ  قبیل  از  پااليشی 
به  و  هستیم   )GetNetWise( ابتکار  مؤسس  اعضای  از  يکی  ما  هستیم.  دوج2«  سالمت  »صفحه 
ابتکارات آموزشي ]مطرح شده[ در سطح صنعت ]فاوا[ ادامه می دهیم. عالوه بر  از  پشتیباني فعاالنه 
تمهیدات فوق الذكر، شركت هايی همانند شركت اينجانب بايد به تعهدات خود براي فراهم سازي تجارب 

برخط امن سالم و قابل اطمینان مصمم باقي بمانند. 
خدمت در »كمیسیون قانون محافظت از كودكان برخط )COPA(« باعث افتخار و خشنودي اينجانب 
مجلس  در  اقلیت  جناح  رهبر  و  كنگره  نماينده  گفاردت3«،  »ريچارد  از  به خصوص  من  است.  بوده 
نمايندگان، به دلیل توصیه انتخاب اينجانب قدرداني مي كنم. همچنین از »كريس كورتین4« در دفتر 
واشینگتن شركت والت ديسنی به دلیل كمکي كه ايشان به من درخالل اين فرايند نمود، سپاسگزاری 
در  كه  كارهايی  تمامی  دلیل  به  كمیسیون،  رئیس  تالگ«،  »دان  از  اينجانب  نهايت،  در  می نمايم. 

راستای بررسي مناسب اين موارد حائز اهمیت صورت داد، تقدير و تشکر می كنم.
 

1. Disney’s SAFE SURF ISLAND

2. Doug’s Safety Page

3. Richard Gephardt

4. Chris Curtin
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كمیسیونر »سرینیجا سرینیواسان«
).Yahoo! Inc( شركت

شروع  نقطه  يک  عنوان  به  و  است  داده  نشان  را  وب  قدرت  و  توان  »ياهو«  1995میالدی،  سال  از 
سرگرم كننده، دوستانه و كارآمد برای كاوش های برخط فعالیت كرده است. منافع ناشی از وب، هم 
برای بزرگساالن و هم كودكان بي شمار و رو به  رشد است. در بسیاری از موارد، وب، مرزهای فضا و 
محدوديت های زمان را حذف نموده و آرايه ای متناوب از محتوا، تجهیزات ارتباطی و امکانات تجاری را 

برای هركس در جهان، در هر زمان و فقط با يک كلیک ماوس فراهم كرده است. 
البته منافع بی شمار وب همراه با برخي خطرات و تهديدات بالقوه به خصوص برای كودكان كم سال تر 
است كه بدون نظارت و آموزش مناسب به فعالیت های برخط می پردازند. از هنگام راه اندازی درگاه ويژه 
ارائه پناهگاهي  به  از پیش  كودكان ياهو )Yahooligans!( در سال 1996میالدی، شركت ياهو بیش 

سالم و ايمن براي كودكان به منظور كاوش های برخط متعهد شده است. 
هیچ روش و يا فناوری به تنهايي نوشداروي محافظت از كودكان نیست. در »دنیای واقعی«، ما زماني 
به ظاهر  را حتی درخصوص كارهای  تا تصمیمات مناسبي  را صرف آموزش كودكان خود مي كنیم 
ساده ای همانند زمان و نحوه عبور از خیابان اتخاذ كنند. همین مراقبت و توجه، به منظور اشاعه 
و  آموزش  با  كودكان  برای  وب  ايمن بودن  از  اطمینان  حصول  است.  ضروری  برخط  ايمنی  ترويج  و 
مشاركت بزرگساالنی شروع می شود كه به كودكان در درک موارد مناسب و نحوه اجتناب از خطر كمک 
می كنند. منابع آموزشی غیراينترنتی براي والدين، منابع برخط قابل دسترسی با يک كلیک كه ابزارها 
و فناوری های مفید را در معرض توجه قرار مي دهند و گنجاندن سیاست استفاده قابل قبول همگی 
به شدت روش هايی مؤثر و دردسترس هستند كه موجب حصول اطمینان از مشاركت والدين در امر 

جست وجوهای برخط كودكان می شوند. 
از آموزگاران مجرب ساخته شده است كه  درگاه ويژه كودكان ياهو )Yahooligans!1( توسط گروهی 
از نحوه ايجاد تجربه ای سرگرم كننده و آموزنده برای مخاطبان كم سال آگاهی دارند. اين درگاه پر از 
انسانی  آگاهانه  اما قضاوت  است،  تنظیم شده  و  تهیه  براي كودكان  ويژه  به طور  است كه  مطالبی 
ويراستاران، امکان گنجاندن آرايه گسترده ای از موارد را میسر نموده كه مناسب سن مشخصي است. 

Yahoo! Kids( .1( كه تا سال 2006 با نام )Yahooligans!( شناخته مي شد درگاه اينترنتي عمومي است كه توسط شركت 
با اين سنین را در اختیار  ياهو براي كودكان 4 تا 12 سال فراهم شده است و محتواي آموزشي و سرگرمي متناسب 

)http://kids.yahoo.com( :مي گذارد. نشاني
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محتواي برگرفته از منابعی از قبیل )Smithsonian(، كاخ سفید، ناسا و يا نیويورک تايمز نمی تواند 
در چارچوب محدود و مختص به كودكان )از قبیل دامنه .kids( گنجانده شود، اما به میزان زيادي 
تجربه برخط كودكان را افزايش مي دهد. درگاه ويژه كودكان ياهو به عنوان يک فضای سبز، ]از دسترسي[ 
كودكان به مخاطرات خارج از محدوده خود ممانعت نمی كند، اما با جمع آوری و ارائه مجموعه ای غنی 
از مطالب جالب و مناسب برای سن كودكی، محیطی ايمن و قانع كننده به منظور بازداري كودكان از 

جست وجوی موارد زيان آور و يا نامناسب در خارج از محدوده ايمن مذكور فراهم می كند. 
بازداري كودكان از جست وجوی موارد زيان آور يکی از مؤلفه های حیاتی محافظت آن ها در فضاي برخط 
است. جلوگیری از جست وجو و يا يافتن محتواي زيان آور توسط كودكان نیز از اهمیتی حیاتی به 
منظور حصول اطمینان از محیطی ايمن برخوردار است. مورد نخست از طريق مشاركت فعاالنه والدين 
و معلمین و نیز استفاده از فضاهای سبز، منابع آموزشی و سیاست های استفاده قابل قبول حاصل 
فناورانه و همچنین  از مساعدت های مختلف  بهره گیری  از طريق  نیز مي تواند  مي شود و مورد دوم 

به واسطه اعمال اثربخش قانون تأمین شود. 
در حالی كه فناوری هرگز به عنوان جايگزين مشاركت والدين نخواهد بود و هیچ فناوری هرگز جای 
راهنمايي معلم دلسوز را نمي گیرد، راهکارهای مبتنی بر فناوری فراواني وجود دارند كه مکمل روش های 
غیرفناورانه براي محافظت از كودكان می باشند. نرم افزار پااليش و مسدود سازی و نیز ابزارهاي پايش 
و رهگیری1 می تواند در راستای مستثنی كردن مطالب زيان آور و تکمیل حوزه هايی از قبیل فضاهای 

سبز كه مشتمل بر محتواي مناسب می باشند به كار گرفته شود. 
در صورت استفاده از اين روش ها و فناوری های مختلف همراه با اعمال مؤثر قانون به منظور توقف 
به  آموزشی  و  سرگرم كننده  مفید،  ايمن،  برخط  تجربه  ارائه  براي  نامحدودی  توان  از  وب  خطاكاران، 

كودكان برخوردار است. 
خدمت در كمیسیون محافظت از كودكان برخط مزيتی برای اينجانب به شمار می رود. من تمايل 
دارم از گروه درگاه ويژه كودكان ياهو )YAHOOLIANGS!( به دلیل به اشتراک گذاري بینش هاي خود با 
كمیسیون و نیز براي اشتیاق وافر و التزام خستگی ناپذيرشان به منظور ايجاد يک فضای سرگرم كننده، 
دوستانه، غنی و ايمن برای كودكان جهت فعالیت برخط تشکر نمايم. اينجانب افتخار دارم كه بخشی 

از سازمانی هستم كه به كودكان در برخورداری از يک تجربه مفید و ايمن در وب كمک می كند. 

1. tracking
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من از افتخار خدمت به همراه كمیسیونرهای همکار خود برخوردار بوده و تمايل دارم از تک تک آن ها 
به دلیل فعالیت سخت و التزام به محافظت از كودكان برخط در خالل دوره كاري كمیسیون و پس از 

آن، كمال تشکر را به عمل آورم. 
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كمیسیونر »كارن تالبرت1«
)شبكه هاي نورتل2(

افتخار  ايفای نقشی در اين تحقیق مهم باعث  از كودكان برخط و  خدمت در كمیسیون محافظت 
اينجانب است. من تمايل دارم تا از رئیس »دان تالگ« و كمیسیونرهای همکار خود به دلیل احترام، 
آگاهی و مشاركت فکورانه شان كه منجر به توافق ما در زمینه توصیه های نهايی شده تشکر نمايم. 
از  پشتیبانی  دلیل  به  نورتل«  »شبکه هاي  آمريويژن3«و  »ارتباطات  از  می خواهم  من  اين،  بر  عالوه 

مشاركت اينجانب در كمیسیون، قدرراني كنم.
مسائل و موضوعات بررسي شده توسط ما، دغدغه اينجانب به عنوان يک شهروند، يک مادر و فردي كه 
به كودكان اهمیت می دهد را برانگیخته است. در طی چند سال گذشته، اينجانب از فرصت استفاده، 
مشاهده و صورت بندي كردن دقیق ديدگاه ها در خصوص اين منبع بر مبنای مواجهه و مشاركت در 
برای  می تواند  اينترنت  كه  مشکالتي  من  بوده ام.  برخوردار  اينترنتی،  طرح های  از  گسترده ای  طیف 
خانواده ها ايجاد كند را به چشم ديده ام. من درخصوص راهکارهای احتمالی توسعه محصول پااليش گر 
مبتنی بر سرور، پژوهش كرده و در آن مشاركت نموده ام. نتیجه گیری های شخصی اينجانب همانند 
نتیجه گیری های صورت گرفته توسط كمیسیون، اين است كه هیچ گونه راهکار منفردی وجود نداشته، 
اما ما بايد به تالش خود جهت مقابله با اين موارد از طريق راهکارهای متنوعی كه امروزه وجود دارد و 

با ارائه توصیه هايی معقول برای آينده ادامه دهیم.
ما اساسي مستحکم از اطالعات را بنیان نهاديم كه ]با استفاده[ از آن راهکارهای بسیاری را می توان 
ايجاد  بر آن  به سازی مبتنی  آينده و  پايه اي را جهت ]اقدامات[  اتخاذ نمود، همچنین  خیلی سريع 
بوده ايم كه  كودكان در  تهديد كننده ای  و وضعیت های  ايمنی  موارد  به طورمشخص شاهد  ما  كرديم. 
اينترنت می توانند به آسانی در معرض آن قرار گیرند. ما درک می كنیم كه رويکردی كاماًل ساده در 

اين خصوص وجود خارجی ندارد. 
به باور اينجانب، بزرگ ترين خطري كه با آن مواجه هستیم، آن است كه هیچ امری بر اثر تالش های 
ما انجام نشده است. من همواره كودكانی را به ياد می آورم كه تجارب ترس آور خود در اينترنت را ]براي 

1. Karen Talbert

2. Nortel Networks

3. Amerivision Communications
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كمیسیون[ اظهار می كردند. عواقب دست روی دست گذاشتن مشخصاً با اظهارات متخصصینی تبیین 
شد كه در زمینه خطرات مطالب زيان آور و عدم حفاظت از فرزندانمان به ما آموزش دادند. بر اين اساس 

بزرگ ترين ترس هايمان تأيید شد. 
كار هستند  در سر  والدين شان  كه  زماني  كودكان  از  زيادی  درصد  كه  می دهد  نشان  آمار  متأسفانه 
بدون نظارت برخط مي شوند. اينجانب با والدين بسیاری مالقات كرده ام كه در طی روز كاركنانی آگاه 
هستند، اما اطالعی در زمینه مواردی كه كودكان ايشان در منازل به صورت برخط مشاهده می كنند 

ندارند. 
با توجه به اينکه بیشتر از 15سال تجربه كاری خود را در شركتی بزرگ پشت سر گذاشته ام، حامی 
برنامه های آموزشی در محل كار هستم. در چارچوب محیط های كاری كشور ما، منابع گسترده ای 
وجود دارد كه می توان جهت به كارگیري آن ها به منظور ارائه اطالعات به والدين شاغل و كاركنان در 
تمامی سنین درخصوص ايمنی اينترنتی اقدام نمود. دولت بايد مشوق هايی برای كسب و كارهايی كه 
به آموزش كاركنان خود به عنوان يک راه سريع و اثربخش جهت افزايش آگاهی های عمومی می پردازند 

در نظر بگیرد. 
 ]هر روزه[ بیش از پیش شركت ها از موضوعات ايمنی اينترنتی، امنیت و محرمانگي براي به كارگیري 
آن در مورد نیروی كار، آگاهی پیدا می كنند. اقدام به آگاهی دادن به عنوان گامی رو به جلو و آموزش 
كاركنان در مورد مباني ايمنی اينترنتی، يک الحاقیه طبیعي ]در برنامه آموزشي[ به نظر می رسد. 
كسب و كارها می توانند از ارائه آموزش، منابع علمی، برنامه های نمايشی و اطالعات برخط به منظور 
كمک به آگاه شدن والدين در خصوص اينترنت بهره ببرند و والدين نیز در زمینه نحوه كمک به كودكان 
خود برای برخورداري از تجربه ايمن اينترنتی آگاه مي شوند. امیدوارم كه شاهد سازمان هايی باشم كه 
تعهد مربوط به »بهترين شیوه های اينترنتی« را به منظور آموزش نیروی كار خود مورد استقبال قرار 

داده و خط مشی های ايمنی را اتخاذ نمايند كه امکان اجرای آن ها در منزل وجود داشته باشد. 
اين سؤال، يک عالمت خدماتی در »شبکه هاي  باشد؟  به چه صورت  اينترنت  داريد  »شما« دوست 
نورتل« محسوب مي شود. از سويی نیز يک سؤال برانگیزاننده است كه به دفعات فراوان در طی دوره 
فعالیت كمیسیون از خود پرسیده ايم. دوست داريم اينترنت برای فرزندان مان به چه صورت باشد؟ آيا 
پاسخ، يک منبع قوی آموزشی و ابزار تفريحی است... و يا محلی است كه كودكان در آن احساس 

ايمني نکرده و يا كودكان كنجکاو ممکن است معصومیت خود را از دست بدهند؟ 
از مراقبت كنندگان كودكان تا ارائه دهندگان خدمات دسترسی و محتوا، همه ]الزم است[ اقداماتي انجام 
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دهند تا اثري مثبت بر مشکالت حاصل شود. پويايی اين رسانه قدرتمند، همچنان ما را به چالش 
خواهد كشید. كودكان ما مستقیم و يا غیرمستقیم به آموزش دهي به ما درخصوص ابعاد خوب و بد 

اينترنت ادامه خواهند داد.
اينجانب كنگره را به منظور پرداختن به توصیه های كمیسیون به چالش می كشم. صمیمانه امیدوارم 
اقدامات مشخص و دراز مدتی را خواستار شود كه پذيرش و جنبشي در راستاي  كه توصیه های ما 
ايمن ترساختن فضای اينترنت به دست آورد ]يعني مردم را برآن دارد كه بپذيرند و بکوشند تا اينترنت 
را ايمن تر نمايند[. به منظور حفظ ايمنی كودكان، ما بايد به يافتن و به كارگیري راهکارهايی همت 
گماريم كه اهداف اصلی منشور ما را محقق نمايد و از آن ها فراتر رود. موفقیت كلی ما براساس تمايل 
جمعی دولت، بخش های عمومي و خصوصی به پذيرش مسئولیت براي مواجهه با مشکالت و انجام 

اقدامات فوری مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 
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كمیسیونر »جورج ورادنبورگ1«
نایب رئیس شركت »سیاست جهاني و راهبردي برخط آمریكا2«

منافع  نهادهاي  و  اينترنت  از سرتاسر صنعت  برجسته  كنار همکاران  در  اين كمیسیون  در  خدمت 
عمومي، باعث افتخار و خشنودي من است. اينجانب از التزام و تفکر خالقانه آن ها در حوزه حیاتی 
ضمن  در  دارم.  را  تشکر  كمال  كودكان  سرگرم كننده  و  آموزشی  ايمن،  برخط  تجربیات  از  حفاظت 
می خواهم از »الیزابت فرازی3« از شركت )AOL( و »لیزا كسلر4« از شركت »لزلي هريس و شركا5« 

به دلیل تالش دشوار از جانب من در پشتیبانی از اين كمیسیون تشکر كنم.
اين كمیسیون، سخت كار كرده است تا چالش مطرح شده از سوی كنگره را برای ما محقق كند، يعنی 
ارزيابی فناوری ها و روش هايی به منظور كمک به حفاظت از كودكان در برابر مواجهه با موارد زيان آور 
براي كم ساالن و ارائه توصیه هايی بر مبنای يافته هايمان را انجام دهد. ما سخنانی از تولیدكنندگان 

پیش رونده ترين فناوری ها، آموزگاران، نهادهاي اعمال قانون و كاربران جوان اينترنت را شنیده ايم.
بر مبنای تجارب اينجانب در اين كمیسیون، سه مورد ذيل مد نظر قرار دارد: 

1- گزينه های فناوری، ستبر بوده و به توسعه خود ادامه مي دهند. 
120ابزار  از  بیش  مزبور  شركت  آن،  مبنای  بر  كه  شنیديم   )GetNetWise( شركت  از  اظهاراتی  ما 
به  نموديم كه  استماع  از شركت هايی  اظهاراتی  ما  را پوشش مي دهد. درضمن  والدين  توانمندسازي 
تجزيه و تحلیل بي درنگ اطالعات در اينترنت مي پردازند. شركت هايی نیز ايمنی برخط كودكان را در 
سامانه های بی سیم و باند پهن مدنظر قرار مي دهند و شركت هايی رويکردهای خالقانه متعددی را به 
منظور ايمنی اينترنتي اتخاذ مي كنند. هیچ كدام از فناوري ها، »گلوله جادويي« براي ايمنی كودكان 
نیست، اما هريک از آن ها می تواند با نیازهای برخی از خانواده ها تناسب داشته باشد. عالوه بر اين، 

داليلي هست كه باور كنیم توسعه و كامیابي اين فناوری ها تدوام خواهد يافت. 

1. George Vradenburg, III

2. Global & Strategic Policy America Online, Inc.

3. Elizabeth Frazee

4. Liza Kessler

5. Leslie Harris & Associates
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2- فعالیت های آموزشی 
هیچ قانون، فناوری و يا نوآوری های شركتي نمی تواند جای والدين مشاركت كننده اي كه اهمیت اعمال 
مراقبت خانوادگي1 در مورد كودكان برخط را درک می كنند، بگیرد. شركت )AOL( در اين حوزه پیشگام 
بوده و همچنان به آموزش كودكان، والدين و ساير مصرف كنندگان درباره نحوه برخورداری از يک تجربه 
ايمن برخط و نیز گزينه هايی براي ]ابزارهاي[ مراقبت خانوادگي ادامه می دهد. ما به دنبال تداوم كار 
در اين زمینه با ساير پیشگامان صنعت، معلمین، سازمان های غیرانتفاعی و باالخص والدين هستیم. 
محتواي  برخط،  ايمنی  درباره  مصرف كنندگان  آموزش  منظور  به   )AOL( شركت  داخلی  تالش های 
از موفقیتی خارق العاده برخوردار  مفید دوستدار كودک و ]ابزارهاي[ مراقبت خانوادگِي در دسترس، 
بوده است. ما معتقد هستیم انجام تالش هاي مشابهي بايد در كل صنعت اينترنت تداوم يابد. شركت 
آموزش  يکديگر جهت  با  می توانیم  كه  است  كاری  نوع  زمینه ی  در  مطلوب  نمونه   )GetNetWise(
خانواده ها درخصوص ايمنی اينترنتي و انتخاب های ايشان در مورد ابزارهاي توانمندسازي والدين صورت 
دهیم.  شركت )AOL( همچنان به ترويج مشاركت  حول منافع عمومی-خصوصی2 ادامه می دهد كه بر 

آموزش خانواده ها و مراقبین كودكان در زمینه ايمني اينترنتي و برخط تمركز دارد. 
طور  به  و  بی عفتی،  كودكان،  هرزه نگاري  كودكان،  از  جنسی  بهره كشی  بر  ناظر  موجود  قوانین   -3

مشخص هرآنچه ]تحت عنوان[ »موارد زيان آور برای كم ساالن« قرار دارد، بايد اعمال شود. 
بسیاری از مقامات ]متولي[ اعمال قانون و حامیان ايمنی كودكان به كمیسیون اظهار داشته اند كه 
شديداً به كار محافظت از كودكان ما در برابر تبهکاران جنسی كه از اينترنت به عنوان وسیله ای برای 
تماس با كودكان استفاده می كنند، پرداخته اند. آن ها اذعان داشته اند كه منابع پلیس كاهش يافته و 
در امر جذب نیرو، آموزش و نگهداري از نیروهاي كافی به منظور مواجهه با اين مسئله دچار مشکل 

هستند. 
تمامی سطوح دولت، ]سطوح فدرال، ايالتي و محلي[، از كنگره و قوه مجريه دولت فدرال تا به پايین 
بايد مجدداً تعهد خود را نسبت به حفاظت از كودكان در برابر بهره كشی برخط اعالم نموده و منابعی 
را به منظور استخدام نیرو، بهبود برنامه های آموزشی و رشد همکاری میان نهادهاي اعمال قانون و 

حوزه های قضايی فراهم نمايند.

1. parental control

2. public-private interest partnerships
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برابر  در  كودكان  از  محافظت  منظور  به  بی شماري  روش های  و  فناوری ها  بررسی  به  كمیسیون  اين 
قواعد  زمینه  آموزش  توانايی  از  آگاه،  والدين  است.  نموده  اقدام  كم ساالن  برای  زيان آور  برخط  موارد 
ايمنی اينترنت به فرزندان خود و قدرت يافتن و به خوبي تنظیم كردن يک فناوري به گونه اي كه تقريباً 
منعکس كننده ارزش های آن خانواده باشد، برخوردارند. متأسفانه، نوع آموزش چندرسانه ای گسترده ای 
]جمعیتي[  پوشش  به  دارند،  نیاز  آن  به  برخط  آگاهانه  انتخاب های  اتخاذ  منظور  به  خانواده ها  كه 

موردنیاز نرسیده است. 
در شركت )AOL( ما همواره باور داشته ايم كه حفاظت از كودكان برخط بايد به صورت تالشی مشترک 
میان خانواده ها، مراقبین كودكان و بخش های دولتی و خصوصی شامل ]نهادهاي[ اعمال قانون باشد. 
به خصوص با تکامل و هم گرايی فناوری، ما همراه يکديگر بايد به دنبال راه هايی برای ارائه مهارت ها و 
ابزارهايي به والدين باشیم كه به آن ها نیاز دارند تا بتوانند هم پاي پیشرفت هاي فناوری حركت كنند. 
همگی ما نیازمند همکاری در پشتیبانی از تالش هايی از قبیل ]اقدامات شركت[ )GetNetWise( در 
زمینه آموزش كودكان، والدين و مراقبین كودكان در مورد فعالیت های برخط ايمن و مناسب و توسعه 
و پااليش ابزارهاي  فناورانه هستیم، به گونه ای كه خانواده ها و مراقبین بتوانند انتخاب هايی آگاهانه در 
زمینه نحوه استفاده كودكان خود از اينترنت داشته باشند.  شركت )AOL( يکی از پیشگامان در ارتباط 

با اين دسته از تالش ها محسوب شده و به اين پیشگامي ادامه خواهد داد. 
همکاری ما نبايد با ارائه اين گزارش به كنگره متوقف شود. شركت )AOL( متعهد به حفظ مشاركت در 

اين مورد حیاتی ملی و ادامه تالش جهت پیشبرد آن است.
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پیوست 2- قانون حفاظت از كودكان برخط1
ماده قانوني شماره 1405. تحقیق توسط كمیسیون كودكان برخط.

a- تأسیس: به اين وسیله يک كمیسیون موقت تحت عنوان »كمیسیون حفاظت از كودكان برخط« 

)كه در اين قانون به عنوان »كمیسیون« از آن ياد مي شود(، با هدف هدايت مطالعه در موضوع اين 
قانون، راجع به روش هايي براي ياري به كاهش دسترسي كم ساالن به موارد مضر براي آن ها در اينترنت 

تأسیس مي شود.
b- عضويت: كمیسیون بايد به نحو ذيل متشکل از تعداد 19عضو باشد:

1- اعضا به نمايندگي از صنعت: كمیسیون شامل اعضاي ذيل خواهد بود:
A- دو عضو شاغل در زمینه تهیه نرم افزارها يا خدمات پااليش و مسدودسازي؛

B- دو عضو شاغل در زمینه ارائه خدمات دسترسي به اينترنت؛

C- دو عضو شاغل در زمینه ارائه خدمات برچسب گذاري يا رده بندي؛ 

D- دو عضو شاغل در زمینه ارائه خدمات پورتال يا جست وجوي اينترنتي؛

E- دو عضو شاغل در زمینه ارائه خدمات ثبت  نام هاي دامنه اينترنتي؛

F- دو عضو خبره دانشگاهي با تخصص در زمینه فناوري و 

G- چهار عضو شاغل در زمینه فراهم سازي محتوا در اينترنت.

از میان اعضاي كمیسیون و بنا بر مفاد هر بند فرعي درج شده تحت بند حاضر، به تعداد مساوي توسط 
سخنگوي مجلس نمايندگان و رهبر اكثريت مجلس سنا انتصاب خواهند شد.

2- اعضا از لحاظ تصدي مقام ]شخصیت هاي حقوقي[: كمیسیون  بايد متشکل از مقامات رسمي ذيل 
باشد:

A- معاون وزير )يا فرد منصوب از سوي معاون وزير(

B- دادستان كل )يا فرد منصوب از سوي دادستان كل(

C- رئیس كمیسیون تجارت فدرال2 )يا فرد منصوب از سوي رئیس(

1. COPA ACT

2. Federal Trade Commission
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c- مطالعه:

1- به طور كل، كمیسیون، مطالعه به منظور مشخص نمودن فناوري ها و ساير روش ها ]با ويژگي هاي 
ذيل[ را هدايت خواهد كرد:

A- به كاهش دسترسي كم ساالن به موارد مضر براي آن ها در اينترنت كمک كند. 

ب- بتواند ملزوماتي جهت استفاده به عنوان دفاع مثبت براي اهداف ماده قانوني شمارهc(231( قانون 
ارتباطات مصوب سال 1934 )افزوده شده توسط اين عنوان( فراهم كند. روش هاي مشخص شده به  اين 
منوال، به عنوان اساس ارائه توصیه هاي قانوني به كنگره مطابق با بند )d()3( مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.

2- شیوه هاي خاص: در اجراي اين مطالعه، كمیسیون موظف به شناسايي و تحلیل ابزارهاي فناورانه و 
روش هاي گوناگون براي محافظت از كم ساالن در برابر موارد مضر براي آن ها است، كه ]ابزارهاي فناورانه 

و روش ها[  بايد شامل موارد ذيل باشد )اگرچه محدود به آن ها نخواهد بود(:
A- يک منبع متعارف براي والدين به منظور استفاده جهت كمک به حفاظت از كم ساالن )همچون 

منابع »دسترسي با يک كلیک1«(؛
B- خدمات يا نرم افزارهاي پااليش يا مسدودسازي؛ 

C- نظام هاي رده بندي و يا برچسب گذاري؛  

D- نظام هاي تأيید سن؛ 

E- استقرار يک نام دامنه براي ارسال هر موردي كه مضر براي كم ساالن باشد و

F- هرگونه فناوري يا روش موجود يا پیشنهادي ديگر براي كاهش دسترسي كم ساالن به آن گونه موارد.

3- تحلیل: در تحلیل فناوري ها و ساير روش هاي شناسايي شده پیرو مفاد بند)2(، كمیسیون موظف 
به بررسي موارد ذيل است:

A- هزينه اين گونه فناوري ها و روش ها؛

B- تأثیرات اين گونه فناوري ها و روش ها بر نهادهاي اِعمال قانون؛

1. one-click-away
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C- تأثیرات اين گونه فناوري ها و روش ها بر محرمانگي؛

D- میزان توزيع جهاني موارد مضر براي كم ساالن و تأثیرات اين گونه فناوري ها و روش ها بر اين چنین 

توزيعي؛
E- قابلیت دسترسي والدين به اين گونه فناوري ها و روش ها و

F- ديگر عوامل و موضوعات از اين دست، كه كمیسیون متناسب و مناسب مي داند.

تسلیم  به  موظف  كمیسیون  قانون،  اين  تصويب  از  پس  يک سال  حداكثر  مدت  ظرف  گزارش:   -d

مربوطه[  ]گزارش  و  بود  كنگره خواهد  به  قانوني  ماده  اين  تحت  مطالعه  نتايج  بر  مشتمل  گزارشي 
دربردارنده موارد ذيل خواهد بود:

چنین  از  هريک  تحلیل  نتايج  و  مطالعه  اين  توسط  شناسايي شده  روش هاي  و  فناوري ها  شرح   -1
فناوري ها و روش هايي؛

2- نتیجه گیري ها و توصیه هاي كمیسیون راجع به هريک از چنین فناوري ها و روش هايي؛
3- توصیه هايي براي اقدامات قانوني يا اداري به منظور به كارگیري نظرات و نتیجه گیري هاي كمیسیون؛

4- شرحي از فناوري ها و روش هاي شناسايي شده توسط اين مطالعه كه ممکن است ملزومات مورد نیاز 
 )c(231براي استفاده به عنوان دفاعیات مثبت را به منظور تحقق بخشیدن به هدف ماده قانوني شماره

قانون ارتباطات مصوب سال 1934 برآورده سازد )به صورتي كه توسط اين قانون اضافه شده است(.

e- كاركنان و منابع: معاون دبیر ارتباطات و اطالعات اداره بازرگاني موظف است كاركنان و منابع مورد 

نیاز كمیسیون را به تشخیص خود فراهم سازد، تا به اين وسیله كمیسیون بتواند وظايف خود را با 
كارآيي و مطابق با مفاد اين ماده قانوني به انجام رساند.

)d(، خاتمه  بند  تسلیم گزارش موضوع  از  ]فعالیت[ كمیسیون ظرف مدت سی روز پس  f- خاتمه: 

مي يابد.
 U.S.C. 5( 1چ- عدم قابلیت اجرا در مورد قانون كمیته مشورتي فدرال: قانون كمیته مشورتي فدرال

App.( در مورد كمیسیون، به اجرا درنخواهد آمد.

ماده قانوني شماره1406. تاريخ اجرا.

1. Federal Advisory Committee Act
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اين قانون و اصالحیه هاي انجام شده توسط آن ظرف مدت سی روز از تاريخ تصويب اين قانون نافذ 
خواهد بود.
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SEC. 1406. EFFECTIVE DATE. 
This title and the amendments made by this title shall take effect 30 
days after the date of enactment of this Act. 
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entities; 
(C) the effects of such technologies and methods on privacy; 
(D) the extent to which material that is harmful to minors is globally 
distributed and the effect of such technologies and methods on 
such distribution; 
(E) the accessibility of such technologies and methods to parents; 
and 
(F) such other factors and issues as the Commission considers 
relevant and appropriate. 

(d) REPORT.-Not later than 1 year after the enactment of this Act, 
the Commission shall submit a report to the Congress containing 
the results of the study under this section, which shall include- 
(1) a description of the technologies and methods identified by the 
study and the results of the analysis of each such technology and 
method; 
(2) the conclusions and recommendations of the Commission 
regarding each such technology or method; 
(3) recommendations for legislative or administrative actions to 
implement the conclusions of the committee; and 
(4) a description of the technologies or methods identified by 
the study that may meet the requirements for use as affirmative 
defenses for purposes of section 231(c) of the Communications Act 
of 1934 (as added by this title). 
(e) STAFF AND RESOURCES.-The Assistant Secretary for 
Communication and Information of the Department of Commerce 
shall provide to the Commission such staff and resources as the 
Assistant Secretary determines necessary for the Commission to 
perform its duty efficiently and in accordance with this section. 
(f) TERMINATION.-The Commission shall terminate 30 days after 
the submission of the report under subsection (d). 
(g) INAPPLICABILITY OF FEDERAL ADVISORY COMMITTEE ACT.-The 
Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.) shall not apply to 
the Commission. 
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(2) EX OFFICIO MEMBERS.-The Commission shall include the 
following officials:

(A) The Assistant Secretary (or the Assistant Secretary's designee). 
(B) The Attorney General (or the Attorney General's designee). 
(C) The Chairman of the Federal Trade Commission (or the Chairman's 
designee). 
(c) STUDY.- 
(1) IN GENERAL.-The Commission shall conduct a study to identify 
technological or other methods that- 
(A) will help reduce access by minors to material that is harmful to 
minors on the Internet; and

(B) may meet the requirements for use as affirmative defenses for 
purposes of section 231(c) of the Communications Act of 1934 (as 
added by this title). Any methods so identified shall be used as 
the basis for making legislative recommendations to the Congress 
under subsection (d)(3). 
(2) SPECIFIC METHODS.-In carrying out the study, the Commission 
shall identify and analyze various technological tools and methods 
for protecting minors from material that is harmful to minors, which 
shall include (without limitation)- 
(A) a common resource for parents to use to help protect minors 
(such as a "one-click-away" resource); 
(B) filtering or blocking software or services; 
(C) labeling or rating systems; 
(D) age verification systems; 
(E) the establishment of a domain name for posting of any material 
that is harmful to minors; and 
(F) any other existing or proposed technologies or methods for 
reducing access by minors to such material.

(3) ANALYSIS.-In analyzing technologies and other methods 
identified pursuant to paragraph (2), the Commission shall examine- 
(A) the cost of such technologies and methods; 
(B) the effects of such technologies and methods on law enforcement 
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is harmful to minors. Such notice shall identify, or provide the 
customer with access to information identifying, current providers 
of such protections.".

(b) CONFORMING AMENDMENT.-Section 223(h)(2) of the 
Communications Act of 47)  1934 U.S.C. 223(h)(2)) is amended by 
striking "230(e)(2)" and inserting "230(f)(2)". 

SEC. 1405. STUDY BY COMMISSION ON ONLINE CHILD 
PROTECTION. 
(a) ESTABLISHMENT.-There is hereby established a temporary 
Commission to be known as the Commission on Online Child 
Protection (in this section referred to as the "Commission") for 
the purpose of conducting a study under this section regarding 
methods to help reduce access by minors to material that is harmful 
to minors on the Internet. 
(b) MEMBERSHIP.-The Commission shall be composed of 19 
members, as follows: 
(1) INDUSTRY MEMBERS.-The Commission shall include- 
(A) 2 members who are engaged in the business of providing 
Internet filtering or blocking services or software; 
(B) 2 members who are engaged in the business of providing Internet 
access services; 
(C) 2 members who are engaged in the business of providing 
labeling or ratings services; 
(D) 2 members who are engaged in the business of providing 
Internet portal or search services; 
(E) 2 members who are engaged in the business of providing domain 
name registration services; 
(F) 2 members who are academic experts in the field of technology; 
and 
(G) 4 members who are engaged in the business of making content 
available over the Internet. Of the members of the Commission by 
reason of each subparagraph of this paragraph, an equal number 
shall be appointed by the Speaker of the House of Representatives 
and by the Majority Leader of the Senate. 
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term does not include telecommunications services. 
"(5) INTERNET INFORMATION LOCATION TOOL.-The term 'Internet 
information location tool' means a service that refers or links users 
to an online location on the World Wide Web. Such term includes 
directories, indices, references, pointers, and hypertext links. 
"(6) MATERIAL THAT IS HARMFUL TO MINORS.-The term 'material 
that is harmful to minors' means any communication, picture, image, 
graphic image file, article, recording, writing, or other matter of any 
kind that is ob-scene or that- 
"(A) the average person, applying contemporary community 
standards, would find, taking the material as a whole and with 
respect to minors, is designed to appeal to, or is designed to pander 
to, the prurient interest; 
"(B) depicts, describes, or represents, in a manner patently offensive 
with respect to minors, an actual or simulated sexual act or sexual 
contact, an actual or simulated normal or perverted sexual act, or a 
lewd exhibition of the genitals or post-pubescent female breast; and 
"(C) taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or 
scientific value for minors. 
"(7) MINOR.-The term 'minor' means any person under 17 years of 
age.". 

SEC. 1404. NOTICE REQUIREMENT. 
(a) NOTICE.-Section 230 of the Communications Act of 47)  1934 
U.S.C. 230) is amended- 
(1) in subsection (d)(1), by inserting "or 231" after "section 223"; 
(2) by redesignating subsections (d) and (e) as subsections (e) and 
(f), respectively; and 
(3) by inserting after subsection (c) the following new subsection: 
"(d) OBLIGATIONS OF INTERACTIVE COMPUTER SERVICE.- A provider 
of interactive computer service shall, at the time of entering an 
agreement with a customer for the provision of interactive computer 
service and in a manner deemed appropriate by the provider, notify 
such customer that parental control protections (such as computer 
hardware, software, or filtering services) are commercially available 
that may assist the customer in limiting access to material that 
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definitions shall apply: 
"(1) BY MEANS OF THE WORLD WIDE WEB.-The term 'by means 
of the World Wide Web' means by placement of material in a 
computer server-based file archive so that it is publicly accessible, 
over the Internet, using hypertext transfer protocol or any successor 
protocol. 
"(2) COMMERCIAL PURPOSES; ENGAGED IN THE BUSINESS.- 
"(A) COMMERCIAL PURPOSES.-A person shall be considered to 
make a communication for commercial purposes only if such person 
is engaged in the business of making such communications. 
"(B) ENGAGED IN THE BUSINESS.-The term 'engaged in the business' 
means that the person who makes a communication, or offers to make 
a communication, by means of the World Wide Web, that includes 
any material that is harmful to minors, devotes time, attention, or 
labor to such activities, as a regular course of such person's trade 
or business, with the objective of earning a profit as a result of such 
activities (although it is not necessary that the person make a profit 
or that the making or offering to make such communications be the 
person's sole or principal business or source of income). A person 
may be considered to be engaged in the business of making, by 
means of the World Wide Web, communications for commercial 
purposes that include material that is harmful to minors, only if the 
person knowingly causes the material that is harmful to minors to be 
posted on the World Wide Web or knowingly solicits such material 
to be posted on the World Wide Web. 
"(3) INTERNET.-The term 'Internet' means the combination of 
computer facilities and electromagnetic transmission media, and 
related equipment and software, comprising the interconnected 
worldwide network of computer networks that employ the 
Transmission Control Protocol/ Internet Protocol or any successor 
protocol to transmit information. 
"(4) INTERNET ACCESS SERVICE.-The term 'Internet access service' 
means a service that enables users to access content, information, 
electronic mail, or other services offered over the Internet, and may 
also include access to proprietary content, information, and other 
services as part of a package of services offered to consumers. Such 
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content of the communication. 
"(c) AFFIRMATIVE DEFENSE.- 
"(1) DEFENSE.-It is an affirmative defense to prosecution under this 
section that the defendant, in good faith, has restricted access by 
minors to material that is harmful to minors- 
"(A) by requiring use of a credit card, debit account, adult access 
code, or adult personal identification number; 
"(B) by accepting a digital certificate that verifies age; or 
"(C) by any other reasonable measures that are feasible under 
available technology. 
"(2) PROTECTION FOR USE OF DEFENSES.-No cause of action may be 
brought in any court or administrative agency against any person on 
account of any activity that is not in violation of any law punishable 
by criminal or civil penalty, and that the person has taken in good 
faith to implement a defense authorized under this subsection or 
otherwise to restrict or prevent the transmission of, or access to, a 
communication specified in this section. 
"(d) PRIVACY PROTECTION REQUIREMENTS.-

"(1) DISCLOSURE OF INFORMATION LIMITED.-A person making a 
communication described in subsection (a)- 
"(A) shall not disclose any information collected for the purposes of 
restricting access to such communications to individuals 17 years of 
age or older without the prior written or electronic consent of- 
"(i) the individual concerned, if the individual is an adult; or 
"(ii) the individual's parent or guardian, if the individual is under 17 
years of age; and 
"(B) shall take such actions as are necessary to prevent unauthorized 
access to such information by a person other than the person making 
such communication and the recipient of such communication. 
"(2) EXCEPTIONS.-A person making a communication described in 
subsection (a) may disclose such information if the disclosure is- 
"(A) necessary to make the communication or conduct a legitimate 
business activity related to making the communication; or 
"(B) made pursuant to a court order authorizing such disclosure. 
"(e) DEFINITIONS.-For purposes of this subsection, the following 
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COMMERCIALLY DISTRIBUTED BY MEANS OF WORLD WIDE 
WEB THAT ARE HARMFUL TO MINORS. 
"(a) REQUIREMENT TO RESTRICT ACCESS.- 
"(1) PROHIBITED CONDUCT.-Whoever knowingly and with knowledge 
of the character of the material, in interstate or foreign commerce 
by means of the World Wide Web, makes any communication for 
commercial purposes that is available to any minor and that includes 
any material that is harmful to minors shall be fined not more than 
50,000$, imprisoned not more than 6 months, or both. 
"(2) INTENTIONAL VIOLATIONS.-In addition to the penalties under 
paragraph (1), whoever intentionally violates such paragraph shall 
be subject to a fine of not more than 50,000$ for each violation. For 
purposes of this paragraph, each day of violation shall constitute a 
separate violation. 
"(3) CIVIL PENALTY.-In addition to the penalties under paragraphs 
(1) and (2), whoever violates paragraph (1) shall be subject to a civil 
penalty of not more than 50,000$ for each violation. For purposes 
of this paragraph, each day of violation shall constitute a separate 
violation. 
"(b) INAPPLICABILITY OF CARRIERS AND OTHER SERVICE 
PROVIDERS.-For purposes of subsection (a), a person shall not be 
considered to make any communication for commercial purposes 
to the extent that such person is- 
"(1) a telecommunications carrier engaged in the provision of a 
telecommunications service; 
"(2) a person engaged in the business of providing an Internet 
access service; 
"(3) a person engaged in the business of providing an Internet 
information location tool; or 
"(4) similarly engaged in the transmission, storage, retrieval, 
hosting, formatting, or translation (or any combination thereof) of 
a communication made by another person, without selection or 
alteration of the content of the communication, except that such 
person's deletion of a particular communication or material made 
by another person in a manner consistent with subsection (c) or 
section 230 shall not constitute such selection or alteration of the 
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COPA 
Original Statute 

TITLE XIV-CHILD ONLINE PROTECTION 
SEC. 1401. SHORT TITLE. 
This title may be cited as the "Child Online Protection Act". 
SEC. 1402. CONGRESSIONAL FINDINGS. 
The Congress finds that- 
(1) while custody, care, and nurture of the child resides first with 
the parent, the widespread availability of the Internet presents 
opportunities for minors to access materials through the World 
Wide Web in a manner that can frustrate parental supervision or 
control; 
(2) the protection of the physical and psychological well-being of 
minors by shielding them from materials that are harmful to them is 
a compelling governmental interest; 
(3) to date, while the industry has developed innovative ways to 
help parents and educators restrict material that is harmful to 
minors through parental control protections and self-regulation, 
such efforts have not provided a national solution to the problem of 
minors accessing harmful material on the World Wide Web; 
(4) a prohibition on the distribution of material harmful to minors, 
combined with legitimate defenses, is currently the most effective 
and least restrictive means by which to satisfy the compelling 
government interest; and 
(5) notwithstanding the existence of protections that limit the 
distribution over the World Wide Web of material that is harmful 
to minors, parents, educators, and industry must continue efforts 
to find ways to protect children from being exposed to harmful 
material found on the Internet. 
SEC. 1403. REQUIREMENT TO RESTRICT ACCESS BY MINORS 
TO MATERIALS COMMERCIALLY DISTRIBUTED BY MEANS OF 
THE WORLD WIDE WEB THAT ARE HARMFUL TO MINORS. 
Part I of title II of the Communications Act of 47) 1934 U.S.C. 201 et 
seq.) is amended by adding at the end the following new section: 
"SEC. 231. RESTRICTION OF ACCESS BY MINORS TO MATERIALS 
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private and public sectors, including law enforcement. Particularly 
as technology evolves and converges, we must look together for 
new ways to give parents the skills and tools they need to keep 
up with technological advances. We all need to work together 
supporting efforts such as GetNetWise, educating children, parents, 
and caregivers about safe and appropriate online activity, and 
developing and refining technological tools so that families and 
caregivers can make informed choices about how their children use 
the Internet. AOL has been a leader in these efforts and will continue 
this leadership. 
Our work together must not stop with the submission of this report 
to Congress. AOL is committed to remain involved in this critical 
national issue and to continue pushing it forward. 
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their choices for parental controls. We look forward to continuing 
work on this with other industry leaders, educators, non-profit 
organizations, and especially parents. 
AOL's internal efforts to educate consumers about online safety, 
useful child- friendly content, and the Parental Controls available to 
them have been an extraordinary success. We believe that similar 
efforts must continue to take place throughout the Internet industry. 
GetNetWise is a good example of the kind of work that we can do 
together to educate families on Internet safety and their choices of 
parental empowerment tools. AOL will continue to promote public-
private interest partnerships that focus on educating families and 
caregivers on Internet and online safety.
3) Existing laws with regard to child sexual exploitation, child 
pornography, obscenity, and where clearly applicable, "harmful to 
minors," should be enforced. 
Many law enforcement officers and children's safety advocates 
testified to the COPA Commission that they are hard at work 
protecting our children from sexual predators who use the Internet 
as a means of contacting children. They testified that police resources 
are stretched thin, and that they had trouble recruiting, training, and 
retaining sufficient officers to address this problem.
Every level of government, from Congress and the Executive Branch 
of the federal government on down must recommit themselves 
to protecting children from online exploitation, and to making 
resources available to hire staff, improve training programs, and foster 
cooperation between law enforcement agencies and jurisdictions.
This Commission examined innumerable technologies and methods 
for protecting children from harmful to minors material online. A 
well-informed parent has the power to teach his or her child the 
safety rules of the Internet and the power to find -- and fine-tune 
-- a technology that approximately reflects that families' values. 
Unfortunately, the kind of broad-based multi- media education that 
families need in order to make informed choices online does not 
have the reach it needs.
At AOL we have always believed that protecting children online 
must be a collaborative effort between families, caregivers, and the 
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Commissioner George Vradenburg, III
Vice President for Global & Strategic Policy

America Online, Inc.

It has been my pleasure and honor to serve on this Commission, 
along with my distinguished colleagues from throughout the 
Internet industry and the public interest community. I appreciate 
their dedication and creative thinking in the critical area of keeping 
children's online experiences safe,  ducational, and entertaining. I 
also want to thank Elizabeth Frazee of AOL and Liza Kessler of Leslie 
Harris & Associates for their hard work on my behalf in support of 
this Commission. 
This Commission has worked hard to meet the challenge Congress 
presented to us: evaluating technologies and methods to help 
protect children from exposure to harmful to minors material, and 
making recommendations based on our findings. We heard from 
producers of cutting edge technology, educators, law enforcement 
agents, and young Internet users. 
Based on my experience on this Commission, three things stand out: 

1)Technology choices are robust and continue to develop. 
We heard testimony from GetNetWise that they have grown to 
include over 120 parental empowerment tools. We also heard 
testimony from companies that analyze information on the Internet 
in real time, companies considering children's online safety in wireless 
and broadband, and companies with many creative approaches to 
Internet safety. None is a "magic bullet" for child safety, but each may 
fit the needs of some families. Furthermore, there is every reason to 
believe that these technologies will continue to develop and thrive. 

2) Education works.
No law, technology, or corporate initiative can take the place of 
an involved parent who understands the importance of exercising 
parental control over children online. AOL has been leader in this 
area, and will continue to educate children, parents, and other 
consumers about how to have a safe online experience, and about 
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exceed the objectives of our original charter. Our overall success will 
be measured by the collective willingness of government, private and 
public sectors to accept responsibility for addressing the problems 
and to take immediate action. 
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who are out of touch with what their children are seeing online in 
their home.
With most of my 15 years experience working in a large corporation, 
I am an advocate of educational programs in the workplace. Within 
the working environments of our country are vast resources that can 
be deployed to deliver information on Internet safety to working 
parents and employees of all ages. Government should consider 
incentives for businesses to educate employees as a fast and 
effective way to enhance public awareness. 
More and more companies are becoming aware of Internet safety, 
security and privacy issues as they apply to the workforce. It seems a 
natural extension to carry that awareness a step further and educate 
workers on basic Internet safety. Businesses can benefit from offering 
training, literature, demonstrations and online information to help 
parents become knowledgeable about the Internet. Parents benefit 
from knowing how to help their kids have a safe Internet experience. 
I hope to see organizations embrace a commitment of "best Internet 
practices" to educate their workforce and adopt safety policies that 
can be carried over into the home.
What do YOU want the Internet to be? The question is a service mark 
of Nortel Networks. It is also a provocative question that we have 
asked ourselves many times during the course of the Commission's 
work. What do you want the Internet to be   for our children? Is 
the answer   a powerful educational resource and fun tool...or a 
place where kids don't feel safe, or where curious kids can lose their 
innocence? 
It will take the efforts of everyone, from care givers of children to 
service providers of access and content, to have a positive impact on 
the problems.The dynamics of this powerful medium will continue 
to challenge us. Directly or indirectly, our children will continue to 
educate us about the good and the bad aspects of the Internet.
I challenge Congress to address the Commission's recommendations. 
It is my sincere hope that our recommendations will solicit specific 
and long-term actions that gain acceptance and momentum toward 
making the Internet a safer place. To keep children safe, we must 
persevere in finding and implementing solutions that meet and 
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Commissioner Karen Talbert
Nortel Networks

It has been my privilege to serve on the Commission on Online Child 
Protection and an honor to be a part of this important study. I would 
like to thank Chairman Don Telage and my fellow commissioners 
for their respect, knowledge, and thoughtful contributions, which 
have led to our agreement on final recommendations. Additionally, 
I would like to thank Amerivision Communications and Nortel 
Networks for supporting my participation on the Commission.
The problems and issues we have addressed concern me as a 
citizen, a parent and as an individual who cares about kids. Over 
the past few years, based upon my exposure and involvement in 
a wide range of Internet projects, I have had the opportunity to 
closely use, observe and formulate opinions regarding this resource. 
I have seen the problems it can create for families. I have researched 
possible solutions and contributed to the development of a server-
based filtered product. My personal conclusions follow that of the 
Commission; there is no single solution, but we must continue to 
address the issues with a variety of solutions that exist today and 
make sound recommendations for the future. 
We have established a solid base of information from which many 
solutions can be immediately implemented while setting the 
groundwork for the future and improvements to be built upon. We 
have clearly seen the safety issues and threatening situations that 
children can easily be exposed to on the Internet. We understand 
that a profoundly simple approach does not exist.
I believe the biggest risk we face, is that nothing is done as a result 
of our efforts. I will always remember the children who testified to 
their frightening experiences on the Internet. The consequences of 
doing nothing were clearly articulated by the testimony of experts 
who educated us on the dangers of harmful content and of not 
protecting our children; our greatest fears confirmed.
Unfortunately, statistics show that a high percentage of children are 
online and unsupervised while their parents are at work. I have met 
with many parents who are knowledge workers during the day, but 
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but greatly enhance a child's online experience. As a greenspace, 
Yahooligans! does not prevent children from venturing outside 
its walls, but by gathering and presenting a wealth of interesting, 
age-appropriate material, it provides children a safe, compelling 
environment to keep them from seeking harmful or inappropriate 
material outside the safe zone. 
Keeping children from seeking harmful content is a crucial component 
of protecting them online. Keeping harmful content from seeking or 
finding children is also critical to ensuring a safe environment. The 
former is addressed through the active involvement of parents and 
teachers, as well as the use of greenspaces, educational resources, 
and acceptable use policies; the latter can be addressed with the 
use of various technological aids as well as through effective law 
enforcement. 
While technology will never be a substitute for parental involvement, 
and no technology will ever replace the guidance of a caring 
teacher, many technological solutions exist that supplement non-
technological methods of protecting children. Filtering and blocking 
software, as well as monitoring and tracking tools, can serve to 
exclude harmful content, complementing areas like greenspaces 
that include appropriate content. 
When these various methods and technologies are coupled with 
effective law enforcement to stop bad actors, the Web offers unlimited 
potential for children to enjoy a safe, rewarding, entertaining and 
educational experience online. 
It has been a privilege to serve on the Commission on Online 
Child Protection. I would like to thank the Yahooligans! team for 
sharing their insights with the Commission, and for their infectious 
enthusiasm and tireless dedication to creating a fun, friendly, 
enriching and safe place for children to go online. I am proud to be 
part of an organization that helps children have a safe, rewarding 
web experience.
I have been honored to serve with my fellow Commissioners, and I 
would like to thank each of them for their hard work and dedication 
to protecting children online, throughout the life of the Commission 
and beyond. 
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Commissioner Srinija Srinivasan
Yahoo! Inc.

Since 1995, Yahoo! has reflected the power and potential of the 
Web, committed to being a fun, friendly, effective starting point for 
online exploration. The benefits of the Web to adults and children 
alike are innumerable and growing. In many cases, the Web has 
eliminated the boundaries of space and the limitations of time, 
bringing a staggering array of content, communication facilities, 
and commercial possibilities to anyone in the world, at any time, at 
the click of a mouse.
The myriad benefits of the Web are accompanied by some risks 
and potential dangers, however, particularly to young children who 
engage in online activities without appropriate supervision and 
education. Since the launch of Yahooligans! in 1996, Yahoo! has 
additionally been committed to providing a safe haven for children 
to explore online. 
No single method or technology is a panacea for protecting 
children. In the "real world" we spend time teaching children to 
make good decisions about even seemingly simple tasks such as 
when and how to cross the road. The same care and attention is 
necessary to promote safety online. Ensuring that the Web is safe for 
children starts with educated and involved adults, who help children 
understand what's appropriate and how to avoid danger. Offline 
parental education resources, online one-click-away resources that 
highlight useful tools and technologies, and the incorporation of 
acceptable use policies are all highly accessible, effective methods 
that ensure parental involvement in children's online explorations.
Yahooligans! is built by a team of experienced educators who know 
how to create an entertaining, edifying experience for a young 
audience. Yahooligans! is full of content intended specifically for 
children, but the informed human judgment of the editors also allows 
for inclusion of a vast array of material that is age-appropriate even 
if targeted at a general audience. Content from sources such as the 
Smithsonian, the White House, NASA, or the New York Times may not 
fall within a limited children-only umbrella (such as a .kids domain), 
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We are a founding member of GetNetWise and will continue to be 
active in our support of industry-wide educational initiatives. In 
addition to the above-mentioned measures, companies, like mine, 
must remain resolved in our commitment to providing safe and 
trustworthy online experiences. 
It has been a pleasure and an honor to serve on the Child Online 
Protection Act ("COPA") Commission. I am particularly grateful to 
Congressman Richard Gephardt, the Minority Leader in the House 
of Representatives, for having recommended my nomination. I want 
to thank Chris Curtin, in the Washington office of The Walt Disney 
Company, for the assistance he provided to me throughout this 
process. Finally, I want to commend Don Telage, the Chairman of 
the COPA Commission, for all he did to facilitate the appropriate 
deliberation of these important issues. 
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Commissioner Laurence Shapiro
Executive Vice President

Walt Disney Internet Group

Upon careful consideration, I have come to the conclusion that a 
variety of measures   as opposed to any singular measure   must 
be supported in order to effectively protect children from harmful 
material on the Internet. I believe that it is also important to note 
that there is no single or combined pure technological solution to 
protecting children from harmful materials. Indeed, I believe that all 
the measures and resources imaginable will never be an adequate 
substitute to homes where parents are fully involved in the online 
activities of their children. In order to provide parents with the 
necessary assistance to guide their involvement, these measures 
should primarily include a significant new public education campaign 
geared towards educating parents and their children of the growing 
resources available to protect children from harmful materials. 
These measures should include easy-to-use and  find online tools 
that parents can use to ensure that their children avoid harmful 
material. In addition to these educational efforts, the Commission 
heard clear evidence that efforts to protect children from harmful 
materials should include heightened enforcement of existing laws 
against child pornography and obscenity and I fully support the 
recommendations of the Commission in this area.
It is important to note that these measures must be undertaken 
with cooperation not only between the private and public sectors 
in the United States but also throughout the world. The Internet is 
a global medium and its problems must be handled as such. While 
we have been charged with reporting back to Congress on how to 
protect children from harmful material online, we must be mindful 
that domestic solutions alone will never fully resolve international 
problems.
As an executive with The Walt Disney Internet Group, I can report 
that we are trying to do our part to protect children from harmful 
material through filtering tools, such as Go guardian, and educational 
initiatives, such as Disney's Safe Surf Island and Doug's Safety Page. 
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For these reasons, I applaud the Commission for embracing 
solutions that rely primarily on educating and empowering parents 
and caregivers to protect children, while setting aside proposals for 
content-based legislation that would not only fail to protect children 
but would threaten the robust First Amendment protection that 
federal courts at all levels have extended to the Internet.
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minors" enactments by State legislatures, I have found it instructive 
that none of the other plaintiffs can be considered purveyors of 
porn. Instead, they include sex educators, authors and publishers 
of controversial literary or artistic works, and AIDS activists. I do 
not doubt that much of the material published on the Internet by 
these content providers may meet the legal definition of "harmful 
to minors," especially for younger minors, for whom the educational 
or artistic value may be beyond their comprehension. To suggest, 
however, that these authors should be forced by law to segregate 
their work behind a credit card or age verification barrier, or label 
it as part of a new ".XXX" domain, or require that it be "X-rated" 
in a manner similar to adult movies and videos, illustrates how 
troublesome it is to apply these measures to the exceptionally 
diverse range of lawful content that may be "harmful to minors."
Wisely, the Commission recommends that only the "adult content 
industry"   not all authors or publishers of "harmful to minors" 
content   adopt certain of these measures, and that they do so 
voluntarily, as part of a self- regulatory regime and not as a legal 
mandate enforced by the threat of criminal prosecution.
The other hard truth that vexes our efforts is a constitutional one   
that the ultimate legal judgment of content as "obscene" or "harmful 
to minors" can only be made in the context of local community 
standards. For this reason, I had suggested that the Commission 
call for a public dialogue, including lawyers, advocacy groups, and 
academics, on the constitutional question whether it is possible 
to reconcile First Amendment obscenity jurisprudence with the 
technological fact that the "community" of speakers and listeners on 
the Internet is inherently global. The Third Circuit Court of Appeals in 
Philadelphia held that, in enacting COPA, Congress recognized this 
conundrum but tried (unsuccessfully) to sidestep it. My concern is 
that, while encouraging stepped-up efforts at prosecution of obscene 
content, the Commission has perhaps glossed over the difficulties 
prosecutors may face in obtaining convictions, and sustaining them 
against challenge, for obscenity in a medium that (unlike any other 
in history) enables anyone, anywhere, to be both a "publisher" and 
a "listener" in a community that knows no geographical bounds.
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Commissioner William L. Schrader
Chairman and Chief Executive Officer,

PSINet Inc.

I commend my colleagues on the Commission for striving 
wholeheartedly toward consensus. Our respective viewpoints are 
very different, but at every turn the Commission moved away from 
polarization and discord so that, as a body, we could bring forward 
a set of recommendations with the weight of unanimity behind 
them. This is no small achievement and I am proud to have been a 
part of it. 
The problem the Commission was asked to address   how we can 
protect our children from exposure to the grotesque images that 
are the stock in trade of the "adult content industry" on the Internet   
does not admit of a one-dimensional solution. The law that brought 
this Commission into being, the Child Online Protection Act 
("COPA"), shares the characteristics of other "magic bullets"   most 
are superficially appealing but deeply flawed. I believe, like several 
other members of the Commission, that the restrictions on speech 
enacted into law by COPA are unconstitutional. Participating in the 
work of the Commission has only brought into sharper relief the 
fundamental obstacles to legislating our way out of the problem. 
One of the hard truths that complicates legislative efforts is that 
material that is "harmful to minors" (as legally defined) is not limited 
to the puerile, pornographic output of the "adult content industry." 
There is a wealth of content on the Internet that is sexually explicit 
but valuable (and therefore lawful) for adults   from the standpoint 
of literary, scientific, artistic, and even political values. Measures 
that are entirely appropriate to suppress the availability to minors 
of content purveyed by the "adult content industry" often have 
decidedly adverse impacts on the ability of serious-minded authors, 
educators, artists, or journalists to reach their intended audience via 
the Internet. For this reason, I believe there is no single, one-size-
fits-all, technological equivalent of a "brown paper wrapper" in this 
new medium. 
As PSINet has joined in legal actions to overturn recent "harmful to 
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A note about law enforcement. Testimony and submissions to 
the Commission's record were clear on two points. First, vigorous 
prosecution of Internet content under existing obscenity and 
child pornography statutes does not have a high enough priority. 
Secondly, law enforcement, especially at state and local levels, lacks 
the tools and the skills to investigate such crimes. Significant new 
resources will have to be provided at all levels, especially state and 
local. 

 



164

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

may be harmful to some will require active adult supervision. "Too 
much to do and too little time" is the response from many parents, 
guardians and care-givers. Hence a massive educational effort is 
needed, combined with the development of easily accessible tools, 
so parents and kids can participate in the world-wide conversation 
and realize the benefits while feeling safe.
The educational effort proposed is urgent and will be expensive. The 
urgency arises in part from the rapid growth of content   innocuous as 
well as offensive   on the Internet and the Web. Millions of web pages 
added each week. Web sites appearing and disappearing. The world-
wide conversation has new speakers every second and content which 
appears and disappears with the speed of light. Urgency also arises 
from pervasive access. Schools are wired, classrooms are connected, 
ninety-five percent of American public libraries provide Internet 
access to their patrons. And then there is the wireless revolution, 
with broadband wireless   sufficient to carry broadcast quality video   
just months away from introduction to consumers in Japan. A child 
who can't access certain content because of adult supervision or 
protective technology tools at home or school may easily access 
such content with a friend's wireless device in the backyard, on the 
bus, or while walking. Not many months away, Internet access won't 
require a home or school or library computer connected to a cable 
but rather a cheap and easily portable device.
The expense of the proposed educational effort owes to the need, 
first, to overcome adult fears of a medium   the Internet   which many 
know less about than the minors entrusted to their care. There are 
some simple rules for the electronic highway, which kids should be 
taught and which have their analogs in the physical world. "Don't 
accept a ride with a stranger"; "Don't give out your address or 
phone number to strangers"; etc. Second, besides reaching large 
numbers of adults in many languages, the educational effort 
must be sustained over time. Such efforts have been undertaken 
with respect to smoking, tobacco products and kids, alcohol and 
pregnancy, seatbelts.
To assure participation by all in this world-wide conversation, 
education is needed where law cannot reach.
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Commissioner C. James Schmidt
Professor

School of Library and Information Science
San Jose State University

It has been said that the Internet is a "world-wide conversation". 
There is no limit to the number who may speak, the admission price 
for speakers is low, users can seek and "hear" the speech of their 
choosing. 
As is the case with the printed medium, where the cost of speaking   
publishing   is higher, the Internet's world-wide conversation contains 
speech offensive to some.
Congress asked the Commission established by the COPA legislation 
to examine ONE facet of this world-wide speech   content which 
might be or is "harmful to minors"   and to recommend ways in 
which minors might be protected from such content.
I did not enter into our task confident that the Commission could 
identify a constitutionally permissible way for American intervention 
into this world-wide conversation. A previous Congressional attempt 
to regulate content on the Internet   the Communications Decency 
Act   was declared by the Supreme Court to be unconstitutional. 
Attempts by several states to regulate content on the Internet 
including harmful-to-minors material, e.g. Michigan, New York, 
Georgia, New Mexico, Virginia, have also been nullified by the courts. 
And a portion of the COPA legislation itself, aimed at regulating 
content, has been temporarily enjoined by a federal district court, 
and that enjoinment has been upheld on appeal. 
However, the decisions of American courts are only a part of the 
story, since the Internet, by action of the Congress in 1998, is now 
subject to international governance through ICAAN. Therefore, 
enforcement of content regulation on the Internet in many instances 
will require multinational agreement   on definition of content, on 
reciprocity, on extradition, etc. Analogous difficulties, mitigated by 
some agreements, exist with respect to enforcement of laws about 
narcotics, currency transfers, terrorism, etc.
In the end, the protection of minors from Internet content that 
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of current statutes, and there is no coordinated law enforcement 
strategy (and effort) being pursued by the federal government. 
Congress must give the Justice Department an aggressive mandate 
and funding to enforce existing laws. If the Congress decides to re-
establish and fund this Commission consistent with the intent of the 
statute, I would be honored to serve again as a Commissioner.
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has the promise to protect children and provide an affirmative 
defense to COPA, while not violating first amendment rights. The 
Commission did not have the time or money to effectively pursue 
this potential alternative or others. Unfortunately, this Commission 
only progressed to the point of conducting a technology overview. 
We did not systematically examine technology. We did not 
effectively consider combinations of technologies. And we did not 
establish objective criteria for weighing technological approaches 
or methods against first amendment issues. We relied upon the 
testimony of vendors regarding their products. We did no testing, 
and we conducted no analysis of technology integration.
All that being said, there clearly is much action that can be taken 
now by the Government to make parents and children more aware 
of online dangers, and to make illegal pornographers and child 
abusers fearful. 
Many parents and children simply are not aware of online dangers. 
And while many in the Internet industry are fearful of scaring people 
off the web, a comprehensive program to inform the general public 
of the dangers of the Internet must be initiated. The dot com 
advertising blitz is more than sufficient to inform the public of the 
great promise and opportunity associated with the Internet. The 
Government cannot remain silent about the clear dangers of this 
medium, particularly for children, and particularly while there are 
no current effective safeguards for them. This public awareness 
campaign must be on a scale with Government campaigns to 
warn of other dangers, with an objective that every parent be 
aware of the need to engage to protect children online. This public 
awareness campaign must be complemented by an education 
program sufficient to provide those parents (and children) with the 
information they need for effective protection.
While this is a complex problem, I was appalled at the almost total lack 
of enforcement of existing obscenity law. The adult entertainment 
industry is almost boastful about the neglect of law enforcement 
officials that they currently enjoy. Several witnesses testified that 
producers of obscene and "harmful to minors" material have no fear of 
prosecution. There is currently very little funding to pursue violations 
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Commissioner William M. Parker
CEO and President

Crosswalk.com, Inc.

Because there is so much that can be done by Government and 
industry to improve the protection of our children online, I feel 
confident that the recommendations that we have made will make a 
big difference if promptly implemented. They represent a first step. 
When I joined this Commission I recognized the threats to our 
children online, and because of those threats initiated a free 
filtering alternative on Crosswalk.com to protect children wherever 
they surfed on the Internet. But as a result of my work on this 
Commission, I'm even more concerned about the vulnerability of 
children in cyberspace. Given the dangers, I must say that the time 
and resources given this Commission for this important task were 
disappointing. A task scoped to require two years by the statute was 
hurried to completion in six months, and with no funding. I consider 
this to be a credit particularly to our chairman, Don Telage, but I feel 
strongly that our Congress should have provided the needed time 
and money. Given Congress's lack of attention, or will, in this regard, 
I sincerely hope that the recommendations of this Commission will 
not similarly languish.
Furthermore, this Commission could have done much more to assist 
the Congress given time and money. Although the recommendations 
of the Commission are sound, more could have been done, and 
indeed, more needs to be done. The fact that the Commission is 
not recommending new substantive means to protect children 
should not be assumed to indicate that new substantive measures 
should not be taken. The work of the Commission to date has been 
merely to point out the obvious measures for which there is broad 
consensus and that should be taken immediately. The Congress 
should immediately initiate another commission, or reconvene this 
one, to pursue these possibilities.
I feel that the technology is available, or can be integrated, to 
effectively protect our children online. I particularly think that first 
party labeling, combined with other browser filtering technology 



169

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

were found by the Commission to be very effective in preventing 
children's access to inappropriate content originating both in the 
United States and abroad. Based on Hearing Two testimony, safety 
rules without software tools leave an open door for children to 
access pornography. Testimony showed that schools and libraries 
that install customizable filtering software to complement their 
acceptable-use policies and avoid providing publicly funded peep 
shows for kids, were successful.
The valuable work that we achieved, in spite of time and funding 
constraints, further convinces me that the Commission should 
continue in order to build on the extensive groundwork provided 
by this record and report. We have an unprecedented opportunity 
to make the Internet safe and rewarding for children.
In only a few mouse clicks, children can be exposed to material that 
can never be erased from their minds. Never before in the history 
of telecommunications hasan entire generation of children been 
invaded by sexually-explicit material with so few restrictions. It is 
incumbent on parents, industry and government to work together 
to provide children the protected space of innocence they deserve.
Innocence lost can never be regained. The time to act is now.
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by those acting out behavior depicted in pornography. Finally, the 
compliance of Internet Service Providers with current law should be 
enhanced by my recommendations of an ISP "best practices" code 
and the utilization of the master list of convicted pornographic sites 
provided by law enforcement.
The recommendation for the adult online industry to implement 
readily available, age-verification technologies also supports COPA. 
Since commercial sites already utilize some form of online payment, 
efforts such as credit card verification, serve to shield kids from free 
pornographic teaser images. While supporting the Commission's 
recommendation for the adult online industry to voluntarily 
protect children from HTM content, I am skeptical of industry-wide 
adoption, since, to date, the "e-porn" industry has not responded to 
self- regulation.
I believe there is a role for additional government regulation, even 
if COPA is upheld. Because COPA addresses only commercial HTM 
providers, I support a mandated HTM label, which the Commission 
found would be effective. Noted First Amendment attorney Larry 
Lessig, in a memorandum to the Commission, recommended such 
a proposal and stressed that it "provides an affirmative reason to 
prefer regulation over doing nothing." Additionally, a diverse panel 
of experts in Hearing One agreed that if HTM content were placed 
in a new top- level domain (gTLD) to the exclusion of other domains, 
and such action constituted an affirmative defense under COPA for 
non-obscene HTM material, it could be effective in zoning sexually-
explicit content.
Witnesses before the Commission made it plain, that while there are 
a tremendous amount of Internet safety information and resources 
available, permeation into most communities has been insufficient. 
The Commission found that increased awareness efforts are a 
critical need. For maximum offline and online impact, a large scale, 
multi-media campaign should balance both Internet benefits and 
dangers. Internet 101 basic training and the implementation of 
effective safeguards should be encouraged in the home, school and 
library settings.
Technological solutions such as flexible, customizable filtering tools 
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Commissioner Donna Rice Hughes
Author, Kids Online/Founder, Protectkids.com

It has been a privilege to serve on the Child Online Protection 
Commission, and I am grateful to Senator Trent Lott for giving 
me this opportunity. I applaud the efforts of each Commissioner, 
especially the leadership of Chairman Don Telage, in building a 
solid foundation of unanimous recommendations to better protect 
children in cyberspace. I also wish to thank my client, FamilyClick 
and their staff, specifically, Ken Baker; Enough Is Enough; and my 
dedicated assistant, Judy Hyon.
Since its onset in the early nineties, the online porn industry has 
grown to 1.5$ billion annually (Forbes, 14 June 1999). The result 
- today's generation of children can, intentionally or accidentally, 
easily access child pornography, prosecutable obscenity and harmful 
to minors (HTM) material. The Commission heard testimony from 
the National Center for Missing and Exploited Children, that one in 
four youths ages 17- 10, reported an unwanted exposure to online 
pornography in the past year.
The Commission's report, which fully complements COPA, 
emphasizes the importance of multiple efforts on different fronts 
to make the Internet safer for children. This supports my belief that 
a three- prong solution, involving a shared responsibility between 
the public, the high-tech industry, and the legal sector, is essential 
to protect kids online.
Law enforcement officials testified that few, if any resources, have 
been devoted to the prosecution of obscenity. As the problem has 
gotten worse, the focus of prosecution has been narrowed only 
to those who stalk children online or produce large quantities 
of child pornography. The failure to adequately enforce child 
pornography and obscenity laws has led to a pervasive "anything 
goes" mentality by online pornographers and sexual predators. Our 
recommendation for Law Enforcement action is critical to curbing 
the sexual exploitation of children online. Aggressive prosecution 
will not only minimize children's direct exposure to online porn and 
sexual predators, but also decrease the sexual abuse of children 



172

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

their children, actually work.
Every year a whole generation of children whose parents do not 
have the resources or the inclinations to expose their children to 
technology are left further behind. The schools are where these 
children will find digital equality, and safety must, therefore, begin 
there. 
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experience. Without safety, there will be no Internet experience. 
Localities that find themselves confronted with online predators and 
other HTM material will continue to turn the computers off and let 
their children fall further behind the digital divide. 
Moreover, safety solutions must work transparently in order to be 
of real value. I personally offer low scores to many of the solutions 
presented because they do not work for parents, children, teachers, 
administrators and other members of communities that do not 
have the high tech skills or the inclination towards technology that 
such solutions require. Most policy decision-makers have almost no 
exposure to communities of this nature, and their recommendations 
therefore tend to focus on well educated communities that have 
high tech skills, plenty of money, and families with the time and 
energy to work with kids on a one-on-one basis. This is contrasted 
with communities where low education levels, low incomes and 
cultural barriers do not lend themselves to technology adoption. 
The goal is to break this pattern. 
Finally, it should be noted that the safety of our children does not 
come at the expense of the First Amendment. The real barrier to free 
speech is that the Net is unsafe for children and, therefore, decision 
makers are refusing to let it be used. The baby is being thrown out 
with the bathwater. This is especially true in communities where the 
need is the greatest.
Moreover, public institutions have limited resources and enormous 
missions to accomplish. The responsibility of a librarian or a teacher 
to select how to allocate available bandwidth is no different than 
the decision as to how best to fill a limited number of bookshelves. 
There are only so many units of Internet access per dollar available. 
Technology permits these decisions to be made. 
The conclusion that I offer the Congress is that no one solution 
will solve all of the problems. A combination of approaches will be 
required. However, any such combination must focus on schools 
and work in the poorest and most technologically illiterate areas. 
Only once this philosophy is adopted will long- term solutions such 
as educating 50 million parents, or encouraging them to visit a web 
page about safety and take the time to transfer that knowledge to 
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Commissioner A. F. Ganier, III
CEO, Education Networks of America, Inc.

My focus during the Commission hearings has been on this country's 
approximately 53 million k12- children and their 50 million parents.
While a great deal of the testimony and debate presented to the 
Commission revolved around the home and parents, it is clear that 
the schools and other public centers in America's communities have 
a special role to play in the next generation's adoption and utilization 
of the Internet. Unlike television, which was introduced into the 
home and never meaningfully penetrated schools and libraries, 
the Internet has quickly become a reality in these places. Indeed, 
it is estimated that our schools currently have installed 7,500,000 
Internet- connected computers. This number is expected to double 
over the next few years.
And with good reason. Computers and the Internet represent 
educational tools of enormous value. Technology, if properly 
incorporated and used, really does have the ability to transform 
education. Moreover, the ability of an individual to understand, 
develop and use technology effectively will be critical to his or 
her ability to succeed in the world and to the country's continued 
economic development.
While many of the Commission's recommendations, such as parental 
education and posting information on the Web are laudable, they do 
not address the more than %50 of children who do not have access 
to technology in their homes or whose parents have no inclination 
towards technology.
Government must continue to focus on what is going on in the schools. 
I estimate that Federal, State and Local governments invest more 
than 12$ billion on Internet connectivity and related technology each 
year. Most of this connectivity, however, has been for connectivity's 
sake. The truth is that the corresponding bandwidth and hardware 
are not being used for productive educational programs.
One of the ways to move from the mere ability to access the Internet 
to the ability to enhance education is to ensure that all public places 
that offer Internet access to our children also offer them a safe 
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There is no way to restore innocence lost and a diet of pornographic 
fare will lead to disasters in fighting sexual harassment, STDs, and 
sexual or domestic violence. Congress, parents, other adults, and 
certainly the pornography industry must take steps to stop our 
children from being hurt. If we fail to act, our children will be right 
to blame us for what we have allowed. 
The work of any commission depends greatly on the quality of 
its staff. I would like to thank Chadwick L. Groover, counsel at the 
National Law Center, for his extraordinary contributions to the 
report and the Commission's success.
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that can effectively be used by distributors and providers of HTM 
material to protect children: self-labeling; age verification IDs; 
and Age verification Credit Cards. While the effectiveness and 
accessibility of these technologies may vary in particular settings, 
the Commission found that self-labeling would satisfy the criteria to 
be treated as an affirmative defense. Congress's decision to identify 
the other two technologies as affirmative defenses is supported by 
Commission findings that both ranked high in their effectiveness at 
keeping minors away from HTM materials.
Witnesses from the law enforcement community were unanimous 
in their belief that those engaged in the distribution of hard-core 
pornography, child pornography, and HTM materials do not believe 
they will be caught or prosecuted. FBI, state, and local officials told 
this Commission that the risk to children using the Internet of sexual 
abuse or exploitation continues to grow.Most chilling, is that the 
situation has gotten so bad that law enforcement is now forced to 
pursue only those cases where a child is being stalked.
This situation of limited law enforcement action has paralleled an 
exponential increase in Internet available obscenity. This material 
is now marketed in ways that make it nearly impossible to avoid. 
Pornographic spam, mousetraps, and other deceptive practices that 
have gone unpunished with the exception of recent FTC actions, 
have contributed to the mentality that "anything goes," on the Net. 
Law enforcement's inaction on this issue has sent the unintended 
message that if you are not involved in stalking children you 
are safe. That message also contributes to the notion that child 
pornographers and pedophiles can hide among the pornographic 
flotsam and jetsam, sending obscene e-mail and instant messages, 
and looking for children to exploit.
The Commission recommends launching an aggressive effort to 
address obscenity on the Internet because it is clearly linked to the 
problem of HTM material. This effort may be initiated using existing 
laws, is targeted at a narrow category of material, and sends a 
significant deterrent message. As a former prosecutor, I believe that 
without a credible threat of prosecution the distribution of illegal 
obscenity on the Internet will not diminish.
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Commissioner J. Robert Flores, Esq.
Vice President and Senior Counsel

National Law Center for Children and Families

This Commission was tasked by Congress to evaluate technical and 
non-technical means of protecting minors from harmful to minors 
(HTM) material. Congress did not ask the Commission to recommend 
new legislation or comment on the COPA's constitutionality. The fact 
that the Commission did neither should not be construed as anything 
except our adherence to our Congressional mandate. Though we 
accomplished a great deal, the lack of federal funding made it 
impossible to conduct independent evaluations of technologies or 
industry claims. Nonetheless, the Commission made a number of 
findings in areas that have been the subject of endless debate. It 
is that accomplishment, I trust, that will enable Congress to move 
forward to assist parents, communities, and others to protect 
children. 
The Commission received testimony on the effectiveness of 
filtering, blocking, and monitoring technologies. Librarians, parents, 
and business executives, who use or produce such products, 
convincingly demonstrated that the use of these technologies will 
reduce exposure to pornography. Though none of the technologies, 
either alone or in tandem, provides perfect protection, we do not 
live in a world where either the law or reality permits or encourages 
only perfect solutions. Moreover, the record before us demonstrates 
that past criticisms of filter technology are no longer valid in light 
of improvements in accuracy and customizability. Today, there is no 
basis to believe that the user of these tools will not be able to access 
a chicken breast casserole or get directions to Middlesex County.
Some have attempted to assign total responsibility for protecting 
children from HTM material to parents. While I agree with the 
premise that I, as a parent, am responsible for my children and their 
welfare, those who furnish HTM material also have an obligation to 
take reasonable steps to protect children. I am entitled to expect my 
children will not be targeted for exploitation or abuse. 
The Commission heard testimony about three current technologies 
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is it a government alone dilemma to solve. Yes, the government is 
concerned and can help, but the solution to this problem must be 
found in a forging of parental and government activity. Government 
needs to undertake a public awareness campaign, and parents need 
to learn more about technology and the internet. One cannot remain 
untutored and hope to make a difference. One cannot say: "don't do 
this" or "don't do that." Those are commands signifying fury without 
knowledge, blind utterances without understanding.
On the other hand, government and industry have to shed adversarial 
roles and work together to promote acceptable use policies. The 
government cannot do this alone: neither can one expect industry 
to go it alone if government cares not to help. It is to industry's 
benefit to labor long and hard
to end child access to pornography--a goal sought by parents--
and a goal that will clearly forestall a stream of government laws 
and policies that hurt an industry that seems not to care about the 
public good. 
Though the short road just trod by the COPA Commission was a 
difficult one, it was illuminated by a talented, caring Chairman, 
Donald Telage, talented and responsible fellow Commissioners 
whose energy was amazing and whose abilities would grace any 
Commission, and a Dittus staff that deserves applause and deep 
appreciation. I would like individually to single out five individuals 
who helped me greatly; Senator Conrad Burns, who nominated 
me for membership on the Commission, Brett Scott, President 
of Capital Coalitions in Washington, D.C., Todd Capser, Executive 
Director of the Rocky Mountain Technology Foundation in Billings, 
Montana, Susan Stewart, the College's Controller monitoring a COPA 
restricted account housed on our campus, and Suzanne Dierenfield, 
an Administrative Assistant without peer in my office. They offered 
guidance, sound advice, and much work as I made my way forward in 
the good work of a fine Commission which, too, deserves applause.
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Commissioner Arthur H. DeRosier, Jr.
Rocky Mountain College

Participating in the Commission on Online Child Protection has been 
both frustrating and exhilarating. Nineteen original Commissioners 
were faced with an assignment without federal funding, and a 
timetable almost impossible to meet--seven months from meeting 
each other in Washington, D.C. in March, 2000 to an agenda, 
hearings, evaluation of myriad technologies and invited and non-
invited reports, articles, and expressions of opinion, and, finally, the 
need to sift through it all finding nuggets worthy of consideration, 
and reaching recommendations worthy of the high calling felt by 
all of the Commission members in October 2000. To my knowledge, 
no investigating and recommending body has had more potholes 
to avoid, and no group with whom I have ever been associated 
worked harder or smarter for the public good than did the COPA 
Commission.
The Commission recommendations on public education, consumer 
empowerment, law enforcement, and industry call for action were 
crafted out of hard evidence, thoughtful concerns from various 
viewpoints, and were agreed to unanimously by conservatives as 
well as liberals on a Commission crying for solutions to a deepening 
dilemma while wanting to protect First Amendment rights all 
Americans cherish. We knew we could not keep and eat our cake 
simultaneously, but we wanted to provide observations, evidence, 
and recommendations worthy of a Congress seeking input and a 
nation wanting answers.
The Commission dealt with an industry growing at an alarming 
rate, technology changing daily, and children more knowledgeable 
about the internet and how it is accessed and used than parents 
who grew up in a simpler world. I especially offer recommendations 
1 and 2 to all interested in the solution to this dilemma. This is not a 
problem that can be solved by parents alone--parents both of whom 
might be working (if there are two parents) and whose children have 
access to the internet at home, in school, at the home of a friend 
or caregiver, or home alone without parental supervision. Neither 
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Finally, recognizing that new laws against harmful to minors materials 
would not survive judicial scrutiny, the Commission urges Congress 
and law enforcement to focus on better enforcement of existing 
laws against obscenity and child pornography. These laws target 
unprotected speech and are clearly Constitutional. Historically, 
enforcement of these laws online has suffered from insufficient 
funding. A renewed commitment to their robust enforcement and 
full funding can assure that children can safely take advantage of 
the positive resources the Internet offers.

A Word of Thanks
It has been a pleasure to serve on this Commission. With no 
resources from the Congress, the Commission worked diligently 
and in good faith. This report reflects the effort of Commissioners 
representing diverse perspectives on the question of how best to 
protect children online. It is an example of how individuals holding 
a range of opinions can, through a thoughtful, deliberative process, 
find common ground.
The work of the Commission was facilitated by the tremendous effort 
of people who care about protecting children. I would like to thank 
the Chairman and my fellow Commissioners. I would also like to 
acknowledge the work of Dittus Communications, the contribution 
of the law offices of Wilmer, Cutler and Pickering, and the funding 
by companies who stepped in with resources when the Congress 
did not. Finally, I must thank Alan Davidson, Paula Bruening, and 
Rob Courtney of the Center for Democracy and Technology, whose 
efforts behind the scenes were critical to the success of this endeavor. 
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are Constitutionally suspect, but also because United States law 
cannot affect the flow of content originating in other countries and 
therefore cannot effectively protect children.
The Commission also considered whether any of the technologies 
and methods it reviewed could serve as an affirmative defense to 
a violation of the criminal provisions of the Child Online Protection 
Act. Keeping in mind the Internet's unique character, the Commission 
finds that none of the approaches could adequately serve as an 
affirmative defense in a manner respectful of the First Amendment.
Finally, the Commission rejects the creation of a top-level Internet 
domain for material harmful to minors. The Commission recognizes 
that such an approach could only succeed if mandated by law, and 
that such mandatory zoning would present serious First Amendment 
problems and chill protected speech.

The Commission's Recommendations
The Commission recommends increased education for children 
and their families. Public education is a powerful tool to protect 
children and does not restrict protected speech. But to succeed, 
public education must be deployed with serious commitment and 
substantial resources. When we educate children at home and at 
school, we impart important values to them   we teach them to 
use seat belts, not to smoke, and to stay away from illicit drugs. 
Our message to children about safe activity online must be as 
clear and strong. Industry and government must also commit the 
resources necessary to promote widespread family awareness of the 
importance of protecting children online and the practical ways in 
which families can protect children. 
The Commission recommends, and CDT concurs, that education 
must be coupled with empowerment tools. While monitoring and 
filtering technologies are available to parents, it is critical they be 
evaluated, assessed and tested, so that families know what tools are 
available to them, what they do, and how well they work. Information 
about these tools must be widely available, so that families have the 
information they need to make choices about their children's online 
experience that reflect their values. 
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Commissioner Jerry Berman
Center for Democracy and Technology

The Center for Democracy and Technology participated in the work 
of this Commission with two goals in mind. First, CDT sought to 
empower parents to protect children online in a manner consistent 
with their own values as individual families. Second, CDT sought to 
protect First Amendment values on the Internet   a democratizing 
medium that expands the power of citizens to engage in speech in 
unprecedented ways.
The recommendations of this report endorse the policy CDT 
pursued. Acknowledging the unique, global character of the 
Internet, the Commission concludes that new laws would not only be 
Constitutionally dubious, they would not effectively limit children's 
access to inappropriate materials. The Commission instead finds 
that empowering families to guide their children's Internet use is 
the only feasible way to protect children online while preserving 
First Amendment values. The Commission cites public education, 
user empowerment and enforcement of existing laws against 
obscenity and child pornography as the most effective means to 
assure the safety of children online. To realize the full potential 
of these approaches to protecting children, the Commission's 
recommendations call for a redoubled commitment of resources 
for further development and deployment of tools and educational 
materials.

The Nature of the Internet and the Protection of Children
The Commission On Online Child Protection has done what 
Congress has not   it has examined how to protect children online in 
ways consistent with the Internet's architecture and Constitutional 
requirements. The Commission reviewed testimony describing 
the global reach of the Internet, the decentralized nature of its 
architecture, and its ability to promote the speech of a wide range 
of speakers representing diverse values. The Commission rejects a 
legislative approach to protecting children not only because laws 
restricting distribution of or access to harmful to minors materials 
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technology. As testimony indicated, there is a real need for a credible 
independent "benchmarking" organization to evaluate marketplace 
protective tools for effectiveness and proper application. We found 
that "one size fits all" is not the reality. Protective technologies are 
as diverse as their clients.
Challenges
Today's youth face a multitude of challenges regarding technology 
that many adult caregivers cannot fully understand. We, as a society, 
face the challenge of protecting our children from inappropriate 
content and communications from a new media that has a unique 
character. In recent history, the dominance the U.S. experienced 
in the Internet community is being diminished by fast adoption 
in other countries. Soon half the content on the web will be 
from foreign sources. This provides multiple challenges for law 
enforcement, legislators, child protection technology vendors and 
more importantly, children.
I would like to thank all my fellow commissioners and the support 
staff for their dedication to this commission. Additionally, I would 
like to thank all the witnesses for their insight and commitment.
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easily accessible by a child. Access can be accidental or intentional, 
but the result is the same. 
Law Enforcement
Even though the report centers on HTM content, a serious 
problem exists for children in the form of sexual predators and 
pedophiles. Law enforcement witnesses attested to the dramatic 
rise in child molestations arising from open or unmonitored 
Internet communication pathways. Chat rooms, e-mail and Instant 
Messengers have given a new channel for predators and pedophiles 
to solicit children. Current laws need to be fully enforced by well 
trained, web savvy officers and prosecutors.
Education 
Schools, Libraries, Government and Industry must initiate a major 
educational campaign to inform the public of protective technologies 
and methods available to protect children online. As caregivers, we 
all need to be involved and educated in the process of protecting 
our children to assure a positive experience for our youth. 
Responsibility
Partnerships need to be established between Government and 
the Internet community to fund programs designed to; educate 
caregivers, promote public awareness, develop new protective 
and investigative tools. Federal, State and Local Law Enforcement 
needs adequate funding to train and add staff. The adult industry 
has to take responsibility as well. Pornographic site operators fail to 
understand that even "teaser page" or "mouse trapping" marketing 
tactics are detrimental to children. We cannot assume pornographers 
will ever become "good" internet citizens as some witnesses 
purported. Even explicit sites touting protective technologies still 
place this technology behind the teasers. Caregivers also have the 
responsibility to learn the facts and know what the child is doing 
on-line.
Technology
The real-time nature of the Internet allows site content to be changed 
at anytime. Because of this fact, technology designed to protect 
children from HTM materials faces significant challenges. Chat 
rooms, E-mail and Instant Messaging are additional challenges for 
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Commissioner John C. Bastian
CEO, Security Software Systems

The rapid growth and popularity of the Internet has made 
it an indispensable vehicle for commerce, information and 
communication. With a vast interactive audience, a wide diversity 
of content is available to any Internet user. Unrestricted access 
provides the ultimate diversity in information, culture, art, music 
and sex. Harmful to Minors (HTM) content is a large, diverse part 
of the Internet. Hundreds of thousands of explicit web sites exist 
with millions of pages of HTM material are easily accessed by a few 
clicks of a mouse. Marketing strategies of these "sex" businesses 
vary widely from simple real-world advertising to unsolicited explicit 
email spams. Commissioners heard testimony from a wide diversity 
of organizations, technology vendors and individuals who all 
represented their perspective and information succinctly. However, I 
feel we have only opened the door on many issues and because of 
time and resource limitations, not fully explored important facets of 
our investigations.
I believe an acronym is appropriate to express the diversity a solution 
may entail. 
The ALERT Equation 
Awareness, Law enforcement, Education, Responsibility and 
Technology all have a part to play in the protection equation. As we 
all learned. a single solution, or magic bullet is not a reality. 
Awareness
A sensible approach is necessary to inform caregivers and young net 
citizens of the dangers of unrestricted on-line access but balanced 
with the benefits and responsibilities that go with its use. Awareness 
is not just identifying the problem, it must encompass solutions. 
Throughout history, society has paid a cost for technological 
advances. The major difference with the "on-line" generation is the 
simple fact that children are the early adopters and can have a higher 
degree of technological knowledge than the adult caregiver. This not 
an "out of sight, out of mind" problem, awareness is a key element. 
Harmful to minors material, designed for an adult audience often is 
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the art of carrot and stick and it must find new ways to do this in a 
global environment.
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challenge of reaching consensus on so many hotly disputed issues. 
It is a testimony to our Chairman, Don Telage, that we remained so 
cohesive and productive as a group.
Doubts remain, however, on how best to further what we have begun 
with our findings and recommendations. It became obvious to me 
during the Third Hearing in San Jose that a similar Commission 
was needed to address the same issues on an international basis. 
Although the United States has long lead the Internet revolution, 
other countries and regions of the world have fast caught up and are 
taking this medium into new and uncharted territory. I am thinking 
in particular about wireless applications and the convergence of 
media into Internet appliances. The United States must share what it 
has learnt while remaining open and receptive to other approaches 
emerging in Europe, the Asia Pacific and beyond. This is not exclusively 
a US problem, nor will an exclusively US range of remedies work in 
this the most interlinked and international media the world has ever 
known. New governmental, organizational and association models 
will have to be found to bridge the linguistic, cultural and political 
differences that bear on this issue when it is addressed at a global 
level. The ICANN experience is a recent example of this new world 
and it can be a tough and painful road. 
Finally, we need to more vigorously spread the gospel of industry 
responsibility and consumer empowerment. The myriad of 
companies, concerns and individuals that make up the "Internet 
industry", while resisting government legislation, must see that it 
is in their own commercial interest to participate, fund and develop 
self-regulatory efforts in this area. Similarly, parents, caregivers and 
other concerned adults will need to invest some time and energy 
in getting to know what tools are available to protect their children 
from the worst of the web. Industry must make those tools easy to 
find and easy to use. Parents must be encouraged, educated and 
persuaded to use them. It is neither practical nor desirable for a 
governmental censor to pick and choose what a child will experience 
on the Internet. While government has a reduced role to play in this 
area, it can legitimately keep up the pressure on Industry to respond 
to the legitimate concerns of consumers. Government must finesse 
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Commissioner Stephen Balkam
Executive Director

Internet Content Rating Association

The Internet changes everything. It upsets our notions of how things 
should be, how countries should be governed, how companies 
should be run, how teachers teach and children learn. It mixes up 
our conceptual framework of what we think we know about the 
world, about each other and about ourselves. It is liberating, exciting, 
challenging and terrifying all at the same time. It is technology as a 
social force and it is instantaneous and it is everywhere. No wonder 
the Chinese authorities want to keep it from its people.
While the Internet has and continues to grow at an exponential rate, 
we remain witnesses to the first faltering steps of a phenomenon that 
is still in its infancy. To a majority of the world's people, the Internet 
remains mysterious, forbidding, incomprehensible and frightening. 
The greatest inhibitor to the continued growth of this new medium 
is fear. And when you ask people what they are most frightened of, 
invariably they return the top three concerns of porn, privacy and 
security. While the COPA Commission heard testimony that touched 
on the issues of personal privacy and numerous security issues, we 
focused on the issue of material deemed "harmful to minors". The 
US Congress asked us to recommend constitutionally acceptable 
remedies that would help shield children from pornographic images, 
while continuing to respect the rights of adults to access this type of 
material. I believe our multi- faceted approach of public education, 
increased prosecutions, the further development of filtering tools, 
the promotion of self-labeling and self- regulatory regimes within 
both the ISP and adult industries, is a remarkably comprehensive and 
dynamically balanced approach. I applaud my fellow Commissioners 
and their staff for bringing us to these conclusions. 
It has not been easy. We had little time and even less money. We 
took our hearings out on the road which added to the challenge 
while reaping greater rewards in the quality, range and depth of the 
testimonies. We are a disparate group from a broad range of political, 
moral and personal perspectives. This diversity contributed to the 
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protecting children online. The Administration encourages parents 
and public institutions that offer access to online resources, including 
the Internet, to adopt such policies. Just as we provide children with 
firm rules for crossing the street and guidelines for dealing with a 
variety of unfamiliar situations, we need to provide them with rules 
and guidelines to facilitate their online learning experiences as well 
as their safety.
• The Administration has supported legislation that requires that 
any school or library that receives federal e-rate funds must have 
an acceptable use policy in place before such funds are awarded to 
them. 
• The Administration encourages use of acceptable use policies by 
all public institutions that offer access to online resources, including 
the Internet. An acceptable use policy should, while being sensitive 
to local needs and concerns, offer reasonable assurances to parents 
that safeguards will be in place in the school and library setting that 
permit users to have educational experiences consistent with their 
values.
Conclusion. The COPA Commission completed a complex task in a 
short amount of time under difficult circumstances. Its Report will 
provide significant assistance to industry and government alike as 
we continue to grapple with the difficult issue of protecting children 
online while ensuring the broadest possible flow of information.
Signed by
C. Lee Peeler,
Associate Director, Division of Advertising Practices, Federal Trade 
Commission
Michael Horowitz,
Chief of Staff for the Assistant Attorney General to the Criminal 
Division,
Department of Justice,
Gregory L. Rohde,
Assistant Secretary for the Communications and Information and 
Administrator, 
National Telecommunications and Information Administration, 
Department of Commerce
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pages should be located only beyond the front, public page. 
• Children entering innocent search requests, or accidentally 
mistyping a request, should not be unexpectedly presented with 
lurid text and graphics. Internet searches seeking information of a 
non-sexual nature should not receive responses containing sexual 
text or graphics. Return links should simply reflect that the content 
of linked pages responsive to the request contain sexual material.

Industry Should Improve Available Technological Protections, 
Including Filtering and Blocking Technologies, Monitoring 
Technologies, and Child-safe "Green Spaces."
• We fully support community decisions to use Internet blocking 
and filtering technology. These protections should be made more 
accessible and easier to use.
• Only a third of parents now avail themselves of these tools. Low 
use levels are likely due to lack of familiarity and difficulty of use. The 
record shows that one company's parental controls, which feature 
strong visibility and easy implementation, have unusually high use 
levels.
• Other service providers should make parental controls easy to 
access via links from their home pages. Protective technologies also 
should take steps to make their products easier to use.
• The COPA Commission found little objective information about 
the actual effectiveness of the technologies at blocking access to 
pornography. The Administration supports objective third party 
testing of the various filtering and blocking products, in order that 
they may compete on the basis of efficacy and thus achieve more 
widespread use.

The Online Industry Should Provide More Support to Rating 
Systems. Substantial effort has been committed to ratings systems 
but they have not yet reached critical mass.
• Large sites should voluntarily participate in ratings efforts, as they 
can be used to facilitate parental choice.
Government and Industry Should Promote Acceptable Use 
Policies. Acceptable use policies are a non-technological tool for 
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Browsers Should Feature A "Parental Control" Button In a 
Prominent Location. This feature would increase accessibility of 
child-protective tools and methods. This is a low- cost, user-friendly 
method for bringing these tools to parents' attention. 
• The Administration strongly supports one-click-away type of tools 
that can provide parents easy online access to tools and information 
about keeping their children safe online. The Administration 
has also been a strong supporter of the public interest group/
industry-led initiative "Get Net Wise," an easy-to- access online 
resource for parents to help them keep their children safe online 
by providing information on Internet safety tips, consumer content 
filtering products, law enforcement contacts, and guides to quality 
educational and age- appropriate online content.

The Online Commercial Pornography Industry Should Voluntarily 
Adopt Standards That Restrict Ready Access to Pornography. In 
addition to whatever effective legal protections can be fashioned, it 
is clear that the online commercial pornography industry itself can 
and should be doing more to protect children from online access to 
their products. This industry has stated its willingness to engage in 
self-regulation. It should adopt standards to reduce ready access to 
online commercial pornography by children.
• These standards should require use of the most effective available 
technology for verifying age. While genuine age verification 
technology is not yet available, its development must be a priority. 
Until such time, industry should require credit card verification or 
other adult identifier confirmation to access these sites.

The Online Commercial Pornography Industry and Search 
Engine Operators Should Voluntarily Adopt Standards To Reduce 
Intrusiveness of Pornography. These industries should adopt a 
cyberspace equivalent of a "plain brown wrapper" for commercial 
online pornographic material.
• The public front pages of commercial pornographic sites should not 
contain explicit graphics or text. They should be limited to material 
sufficient to make clear that the site contains sexual material. Teaser 
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and industry need to work together to devise an improved "safety 
net" of protections – coupling improved technology with new self-
regulatory standards -- to reduce children's exposure to commercial 
pornography and other sexually explicit materials online.
The Administration looks forward to working with lawmakers and 
industry on improving protections for children online. During the 
COPA hearings, we identified efforts that government and industry 
could take to increase protection of children online; these proposals 
are described below. We are pleased that the Commission endorsed 
many of these suggestions, addressing them in its recommendations. 
If the COPA Commission's recommendations are    implemented, we 
believe that they will result in meaningfully increased protection of 
children online.
Local, State, and Federal Governments Should Increase 
Enforcement of Laws Prohibiting the Distribution of Child 
Pornography, the Intentional Distribution of Obscene Materials 
to Minors, and the Use of the Internet to Entice Children for 
Illegal Sexual Activity. The Internet has become the online 
equivalent of the proverbial "playground" frequented by predators 
seeking child victims. Law enforcement must continue to investigate 
and prosecute instances of child exploitation via the Internet.
• Multi-agency task forces, such as the Internet Crimes Against 
Children Task Forces sponsored by the Office of Juvenile Justice and 
Delinquency Prevention, work together effectively to enforce state 
and federal crimes against children.
• Multi-disciplinary centers for the investigation of computer crimes, 
such as the U.S. Customs Service's Cyber Smuggling Center, bring 
together the expertise of online investigators and computer analysts 
to combat the use of the Internet to commit a myriad of crimes, 
including the distribution of child pornography.
• The FBI is expanding and will continue to expand its "Innocent 
Images" project by creating regional "franchises" to aggressively 
target child pornographers and predators wherever they are found.
• Continued funding is necessary to cover the costs of these pro-
active online projects and to train new agents on the techniques of 
online investigations.
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for their efforts.
The Administration has long supported an industry-led, self-
regulatory approach to address these concerns. First, it has 
encouraged industry and nonprofit organizations to develop 
and provide ready access to child-friendly, quality content on the 
Internet and to develop technological tools that help parents and 
guardians protect children from material they consider harmful 
or inappropriate. Second, it has encouraged public institutions 
offering Internet access to adopt "acceptable use" policies that 
offer parents a reasonable assurance that schools and libraries have 
safeguards in place to permit users to have educational experiences 
consistent with their local values. Third, it has strongly supported 
the enforcement of existing laws that prohibit the distribution of 
child pornography, distribution of obscene material, and use of the 
Internet to entice children away from the safety of their homes. 
Through projects like the FBI's Innocent Images Project, which 
includes representatives of the Postal Inspection Service and the 
U.S. Customs Service, the U.S. Government is continuing to combat 
the use of the Internet to traffic in child pornography and to stalk 
children for illegal sexual activity. Additionally, the Administration 
has actively advanced policy regarding Internet content, both 
in bilateral discussions and multilateral meetings with foreign 
governments. Bilateral agreements with foreign governments have 
emphasized the importance of filtering technologies rather than 
the use of government censorship to protect minors from accessing 
inappropriate material on the Internet. 
The record of the COPA hearings makes clear that significant efforts 
have been made to respond to this challenge of protecting children 
online. The child-protective tools and methods available to date 
permit parents, teachers, and librarians to provide children with 
some level of protection on the Internet. As currently configured, 
these tools provide a limited level of safety and are likely to reduce 
child access to online pornography and other harmful to minors 
materials. Still, it is clear that they are not up to the task of providing full 
protection. Indeed, no one approach or tool, alone, is likely to provide 
children with protection from such material. Instead, government 
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Joint Statement of Government Representatives to the COPA
Commission1 

As children's Internet access has increased, so too have concerns that 
they have positive, safe online experiences. Children are shielded 
from commercial pornography in the real world of homes, schools, 
libraries, and neighborhoods. In neighborhood convenience stores 
and other areas that children frequent, for example, pornographic 
magazines are shielded from public view behind brown wrappers 
and located on the higher shelves, and not sold to minors; television 
rules limit programming containing indecent adult material to late 
evening hours.
Children are entitled to an analogous level of protection online. 
Often, they do not have this. Innocent search requests turn up 
lurid descriptions of pornographic sites that can be accessed via 
a mouse-click. Unsolicited email promotes access to this material. 
At best, these experiences are discomforting and unwelcome. The 
children who testified at the COPA hearings voiced their unease with 
the intruding presence of online pornography. Moreover, children 
may be lured to Web sites where they do not belong. 
he Child Online Protection Commission was established by Congress 
to look at tools and methods to protect children from harmful to 
minors materials online. The Administration believes that the work 
of the Commission is vitally important in this effort. Acting under 
a tight deadline and difficult circumstances, the Commission has 
developed an extensive and valuable record regarding the available 
child-protective tools and methods. Each member contributed his 
or her expertise and demonstrated objectivity in considering the 
wide range of evidence presented at the hearings. The Commission 
as a whole and the individual Commissioners deserve high praise 

1. We would like to acknowledge the following staff members, who assisted our work on the COPA 

Commission: Janet M. Evans, Federal Trade Commission; Sallianne Fortunato and Kelly Levy, 

National Telecommunications and Information Administration, Department of Commerce; Janis 

Kockritz and Hemanshu Nigam, Department of Justice.
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has recommended that the online industry in general have a 
conversation about the necessity for and efficacy of labeling and 
rating systems (which may have significant synergistic effects with 
other technologies), and that the adult content industry in particular 
have a conversation about regulating itself. These conversations 
are fundamentally important, and all of us will be well served by 
continuing constructive exchanges of ideas in the same spirit in 
which the Commission operated.
I want to take this opportunity to thank my chief of staff, Kristin 
Litterst of Dittus Communications and her team for their dedication. 
She was the backbone of this Commission and I owe her an immense 
debt of gratitude. I would also like to express my gratitude to Network 
Solutions, Inc for its support of Ms. Litterst and her staff. Finally, I 
wish to thank David Johnson and Susan Crawford, my counsel, of 
Wilmer, Cutler & Pickering, for their never-ending wisdom and the 
river of creative ideas they supplied to the Commission. The efforts 
of Mr. Johnson and Ms. Crawford were pro bono contributions to 
me. This support was facilitated by Mr. Lloyd Cutler, founder of that 
firm, resulting from our discussions of the importance of the COPA 
challenge. 
In the pages that follow, each COPA Commissioner has been 
afforded an opportunity to provide their individual personal view 
of the work of this Commission and the position they would have 
taken if acting alone. The range of views these statements reflect 
render our unanimous recommendations all the more remarkable.
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Donald N. Telage
Executive Advisor for Global Internet Strategy

Network Solutions Inc.
Chairman, Commission on Online Child Protection

I am deeply proud to have served as the Chairman of this 
distinguished Commission. The Commission has struggled with 
a difficult and multi-dimensional problem and has emerged with 
thoughtful and constructive unanimous recommendations that 
will serve as a blueprint for future action. Each Commissioner has 
approached the hard work of the Commission with enormous 
seriousness, collegiality, good will, high energy, and intelligent 
engagement. It has been, for me, a moving experience to serve 
with these Commissioners, and I am grateful to have been given the 
opportunity to facilitate in the Commission's efforts. 
The Commission's recommendations not only reflect the will of 
the Commission but also represent the distillation of an enormous 
amount of material with which the Commission was presented 
over the last six months. Our hearings, held in Washington, D.C., 
Richmond, Virginia, and San Jose, California, were instructive -- 
there was a great deal to learn about the various technologies 
and methods studied by the Commission. Commissioners closely 
questioned witnesses, brought to bear their own rich expertise, and 
most importantly focused intensely on the questions presented 
to the Commission by Congress. Our conversations were always 
constructive, and often animated, and yet a spirit of public service 
punctuated every meeting.
This discussion is clearly not over. The work of this Commission 
shows that people holding widely-divergent political points of 
view can reach consensus as to the strengths and weaknesses of 
technologies and methods that may help protect America's children 
from accessing "harmful to minors" material on the Internet. It is 
my hope that this conversation, held so effectively and with such 
genuine thoughtfulness among the Commissioners, will continue 
in many places and among many different groups. The Commission 
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are available on the COPA Commission's web site at www.
copacommission.org
G. Catalog of Drawer Files
A detailed index of all materials submitted to the commission in non-
electronic format such as books, software programs, and handouts. 
Also includes VHS tape recordings of hearings and transcripts.
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• Present our recommendations for review by a panel of technical 
experts.
• Investigate new technologies that came to the Commission's 
attention.
• Clarify and break out the criteria and assumptions for evaluation of 
technologies and methods to allow the Commission to make more 
meaningful and specific assessments of individual technologies. 
Such an approach would allow the Commission to examine the 
distinct Constitutional and privacy impact, as well as the usefulness 
of these technologies in the home, school and libraries. 
2. Investigate the criteria and explore models for an independent 
testing lab that would provide consistent, reliable evaluation of 
technologies and provide an optimal service to the industry and 
consumers.
3. Solicit input from additional operators of filtering and monitoring 
systems.
While this additional effort would have been desirable, it does 
not detract from the fact that the information gathered by the 
Commission was significant in quality and quantity, and provides an 
ample basis for our conclusions and recommendations.

VI. CONCLUSION
The Commission appreciates the opportunity to have served the 
Congress of the United States by studying technologies and methods 
designed to reduce access by minors to "harmful to minors" material 
on the Internet. We respectfully submit this document as our final 
Report.
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method should or should not be considered an affirmative defense, 
much less whether any statute should be found constitutional 
or unconstitutional. We interpret the question presented to the 
Commission in Section B as asking whether there are any feasible 
technologies or methods that are currently available and that may 
constitute "reasonable measures" to restrict access by minors to 
harmful to minors materials.
The Commission studied many different technologies and methods 
that may be used to restrict access by minors to harmful to minors 
materials. Some technologies did not meet all the statutory 
requirements because they are not feasible or are not currently 
available. We determined, however, that some of the technologies 
we analyzed, for example first party labeling, may become 
"reasonable" means of preventing child access to harmful to minors 
material when such technologies become more widely adopted in 
the marketplace. We did not have the time or resources, however, to 
conduct a detailed inquiry into the "reasonableness" of the use of 
any particular technology in the hypothetical context of an assertion 
of an affirmative defense under COPA. Because of the limitations 
on its study, the Commission did not conclude that any particular 
technology "may meet the requirements for use as affirmative 
defenses for purposes of section 231(c.)

V. PROPOSED FUTURE WORK
The Commission is concerned that its lack of funding and short 
timetable has limited the inquiry in which it has been able to engage. 
We anticipate that, with additional resources and an extension 
of the statutorily allotted time for submission of this report, the 
Commission would have undertaken the following efforts to provide 
the Congress with a more in-depth and detailed report:

1.  Engage in a more robust analysis of technologies and methods. 
• Conduct a more in-depth examination of individual technologies. 
This examination could include convening additional hearings on 
technologies about which we received insufficient testimony and 
observing technology demonstrations.
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that result in their sites being selected by search engines in 
response to searches seeking information of a nonsexual nature, 
or in the posting of search engine responses containing sexually-
explicit text or graphics. Children entering innocent search requests, 
or accidentally mis-typing a request, should not be presented 
unexpectedly with lurid text and graphics.Search engine responses 
should simply reflect that the content of pages responsive to the 
request contain sexual material.
• These efforts should call on members to comply with federal and 
state laws applicable to unsolicited commercial email, and not to 
use mass, unsolicited emails likely to include addresses available to 
children to promote adult content. Commercial email promoting 
adult sites should not contain links directly to adult content. Any 
commercial email should be targeted only to adults and should 
contain a prominent disclosure that it promotes sexually explicit 
sites.

IV. AFFIRMATIVE DEFENSES

The Congressional charge to the Commission states that "[t]he 
Commission shall conduct a study to identify technological or other 
methods that (A) will help reduce access by minors to material 
that is harmful to minors on the Internet; and (B) may meet the 
requirements for use as affirmative defenses for purposes of section 
231(c)." Section 231(c), in turn, describes these requirements in 
terms of actions taken to restrict access by minors to material that 
is harmful to minors by means of "any reasonable measures that are 
feasible under available technology." Section 231(a) and (b) already 
recognize use of credit card and other age verification systems as 
affirmative defenses. 
The Commission discussed whether and how to respond to the 
Congressional charge in Section B quoted above, in light of the 
fact that the COPA statute has now been preliminarily enjoined 
as unconstitutional. The Commission agreed that the question 
presented to it is not whether or not a particular technology or 
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• Providing that ISPs, when made aware of violations of best 
practices, will address them in a timely manner. 
• Stating that ISPs reserve the right to take action in good faith to 
restrict availability of material that violates best practices.
• Increasing awareness among ISPs and promoting timely 
implementation of their legal obligations to remove child 
pornography hosted on their own servers when notified of its 
presence.
• Voluntarily cooperating with local, state, federal, and international 
authorities in the investigation of crimes involving the use of their 
service,to the extent practical and lawful.

Adult Industry Self-Regulation

• Recommendation: The Online Commercial Adult Industry 
Should Voluntarily Take Steps To Restrict Minors' Ready Access 
to Adult Content. Representatives of the commercial online adult 
content industry testified to their willingness to take voluntary 
steps to reduce ready access to online commercial adult content 
by children. Self-regulatory steps could restrict children's access 
to commercial online adult content and thus address a substantial 
portion of the concerns surrounding such materials. 
• These efforts should call on members to provide that the public 
front pages of commercial adult content sites will not contain 
explicit graphics or text, but be limited to material sufficient to make 
clear that the site contains sexual material. Teaser pages should be 
located only beyond the front, public page.
• These efforts should call on members to use the most effective 
currently available technologies for verifying age, the further 
development and use of which should be a priority.
• Self-labeling is potentially among the most effective means of 
empowering parents to limit access to harmful to minors material, 
especially in concert with other technologies and methods such as 
filtering. This industry should pursue efforts to encourage web sites 
to self-label and should provide incentives for them to do so.
• These efforts should call on members to avoid use of metatags 
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take appropriate steps to limit dissemination of this information 
to those entities that have a legitimate purpose for accessing such 
information. Use of this list must remain voluntary.

• Recommendation: The Commission recommends that Federal 
agencies, pursuant to further Congressional rulemaking 
authority as needed, consider greater enforcement and 
possibly rulemaking to discourage deceptive or unfair practices 
that entice children to view obscene materials, including the 
practices of "mouse trapping" and deceptive meta-tagging.
• Prosecution should focus on major producers, distributors, and 
sellers of obscene material that use fraudulent or misleading 
methods to market their material to children.

• Recommendation: Government should provide new money 
to address international aspects of Internet crime, including 
obscenity and child pornography.
• The Federal Government should review and seek to amend or 
negotiate new international agreements to address extradition and 
the gathering of evidence in cases involving international distribution 
of obscenity and child pornography over the Internet.
• Provide new and substantial funding to enable investigation 
and prosecution of international obscenity and child pornography 
distributors and producers that use the Internet to distribute or sell 
said material
• Congress should review federal rules of evidence and procedure 
to determine its sufficiency to deal with international investigations 
and prosecutions and make any necessary changes 

Internet Service Provider Industry Self-Regulation
• Recommendation: The Commission urges the ISP industry to 
voluntarily undertake "best practices" to protect minors. These 
practices should include: 
• Voluntarily providing, offering, or enabling user empowerment 
technologies to assist end-users to protect children from material 
that is harmful to minors.
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and adult supervision, many technologies can provide improved 
safety from inadvertent access from harmful to minors materials.

Law Enforcement

• Recommendation: Government at all levels should fund, with 
significant new money, aggressive programs to investigate, 
prosecute, and report violations of federal and state obscenity 
laws, including efforts that emphasize the protection of children 
from accessing materials illegal under current state and federal 
obscenity law. Specifically, the Commission recommends that 
Government at all levels fund aggressive programs to investigate 
and prosecute violations of obscenity laws.
• This prosecution effort should include an emphasis on minimizing 
access by children to obscene material. 
• Significant new money should be appropriated to this effort 
to allow the investigation and prosecution of obscenity, child 
pornography and exploitation; train law enforcement officers, 
especially forensic investigators and examiners; and retain technical 
experts by increasing the ability of government to pay competitive 
salaries and benefits.
• This investigation and prosecution program should supplement 
the Government's existing effort to investigate and prosecute child 
sexual exploitation, sexual abuse, and child pornography.
• Such a program should be of sufficient magnitude to deter 
effectively illegal activity on the Internet.

• Recommendation: The Commission recommends that state 
and federal law enforcement make available a list, without 
images, of Usenet newsgroups, IP addresses, World Wide 
Web sites or other Internet sources that have been found to 
contain child pornography or where convictions have been 
obtained involving obscene material. This information may be 
used to identify obscene materials or child pornography under the 
control of the ISP or content provider. The Commission recognizes 
that, consistent with this recommendation, law enforcement will 
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protection technologies. This facility would provide consumers with 
objective, well- researched information on the features, effectiveness, 
prices, search criteria, transparency, flexibility, and ease of use of 
various technologies.
• Recommendation: The Commission recommends that industry 
take steps to improve child protection mechanisms, and make 
them more accessible online.
• Industry should improve filtering and blocking technologies, 
monitoring technologies, and child-safe "greenspaces." We support 
fully family and responsible adult decisions to use these Internet 
technologies.
• Protective technologies, which feature strong visibility and easy 
implementation, have unusually high use levels. Service providers 
should make protective technologies more accessible and easier to 
use.
• In addition, browsers, portals, and popular web sites could display 
parental control links in prominent locations. This is a low-cost, 
user-friendly method for bringing these resources to the attention 
of families and responsible adults.

• Recommendation: The Commission encourages a broad, 
national, private sector conversation on the development of 
next-generation systems for labeling, rating, and identifying 
content reflecting the convergence of old and new media.
• The Commission has determined that rating and labeling may have 
positive synergistic effects on other technologies, such as filtering. 
The use of such systems could have a significant impact on consumer 
empowerment. This dialogue must consider the significant impacts 
on free speech and consumer privacy. 
• Recent advances in metadata may facilitate the implementation of 
such a rating and labeling system. 
• Recommendation: Government should encourage the use 
of technology in efforts to make children's experience of the 
Internet safe and useful.
• No particular technology or method provides a perfect solution, 
but when used in conjunction with education, acceptable use policies 
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• Resources should include information about access to law 
enforcement and child advocacy organizations.
• Government should provide block grants to states to create 
materials appropriate for Internet safety curricula. Materials for 
community and school publications, and libraries should be 
developed and distributed. 

• Recommendation: Government and Industry Should Effectively 
Promote Acceptable Use Policies. Acceptable use policies refer 
to stated parameters for use of online systems. They are a non-
technological technology or method for protecting children online. 
Government at all levels and industry should encourage parents 
and public institutions that offer access to online resources to adopt 
such policies. Just as we provide children with firm rules for crossing 
the street and guidelines for dealing with a variety of unfamiliar 
situations, we need to provide them with rules and guidelines to 
facilitate their online learning experiences as well as their safety.
• Acceptable use policies should be voluntarily implemented 
by public institutions that offer access to online resources. An 
acceptable use policy should disclose to parents what safeguards 
will be in place in the school and library setting that are designed to 
permit users to have educational experiences consistent with local 
or family values. 

Consumer and Responsible Adult Empowerment

• Recommendation: The Commission recommends allocation 
of resources for the independent evaluation of child protection 
technologies and to provide reports to the public about the 
capabilities of these technologies. The current lack of information 
about how well technologies work, and lack of transparency about 
what they might block, is a major hurdle for their adoption by 
families or caregivers. 
• The Commission recommends that the private sector   industry, 
foundations, and public interest organizations - provide support 
for an independent, non-governmental testing facility for child-
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assistance from foreign law enforcement, and conflict of law issues 
make prosecution difficult, these problems have been addressed 
previously in the narcotics, fraud, and intellectual property areas. 
US leadership in this area may lead to models of international 
cooperation.

Public Education

• Recommendation: Government and the private sector should 
undertake a major education campaign to promote public 
awareness of technologies and methods available to protect 
children online. Public education must be done in a sustainable 
manner that effectively reaches families both online and offline.
• The campaign should stress the importance of involving caregivers 
in a child's online activity; the availability of both offline resources 
and one-click-away Internet technologies; access to child friendly 
sites; information about the range of technologies available to 
protect children; and information about testing and assessment of 
new technologies.
• Public awareness efforts should include an online component, a 
targeted and cost-effective way to reach those who need help most   
families on the Internet. Online initiatives can be a highly effective way 
to directly access information and technologies, providing families 
with one-stop shopping where they can get detailed information, 
report trouble, and be linked to technologies and resources so that 
they are only "one click away" from assistance.
• Sellers of consumer PCs should be encouraged to stock filtering 
technologies, parental controls or other user empowerment 
technologies in a prominent place at the point of sale of consumer 
PCs to make such technologies easily available to consumers, and 
operating system sellers should be encouraged to bundle such 
technologies prominently within the operating systems.
• Government at all levels should devote substantial resources as part 
of a public-private sector partnership to promote public awareness.
• Public libraries, community centers, schools and PTA's would be 
essential components of this effort.



209

فناوری و روش های حفاظت از کودکان برخط

III. RECOMMENDATIONS

After consideration of the record, the Commission concludes 
that the most effective current means of protecting children from 
content on the Internet harmful to minors include: aggressive efforts 
toward public education, consumer empowerment, increased 
resources for enforcement of existing laws, and greater use of 
existing technologies. Witness after witness testified that protection 
of children online requires more education, more technologies, 
heightened public awareness of existing technologies and better 
enforcement of existing laws.
Government at all levels and the Internet community must unite 
to provide broadly available education resources to families and 
caregivers. Voluntary methods and technologies to protect children 
must be developed, tested, evaluated and made readily available. 
Coupled with information to make these methods understandable 
and useful, these voluntary approaches provide powerful 
technologies for families. As we move forward, it is important that 
technologies to protect children reflect next-generation Internet 
systems and the convergence of old and new media. Finally, it is 
imperative that government allocate increased resources to law 
enforcement at the federal, state and local level for training, staffing 
and equipment so that existing laws against child pornography and 
obscenity are more effectively enforced.
Witnesses appearing before the COPA Commission testified that 
distribution over the Internet of obscene material, child pornography, 
and harmful to minors material continues to grow in a troubling 
manner. Law enforcement resources at the state and federal level 
have been focused nearly exclusively on child pornography and 
child stalking. We believe that an aggressive effort to address llegal, 
obscene material on the Internet will also address the presence of 
harmful to minors material.
The Internet's global nature presents law enforcement with an 
additional concern, because a substantial amount of obscene 
material, child pornography and harmful to minors material 
originates abroad. While issues of extradition, need for legal 
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speakers to curtail speech to avoid risk of prosecution.

 
-18Real time Content Monitoring/Blocking

Use of real time monitoring methods to detect and block harmful to 
minors material sent via email, instant messaging, chat rooms and 
Usenet in addition to the web. Such monitoring assumes the ability 
to detect harmful to minors material in areas where filtering may 
not apply.

نمودار صفحه 38 اضافه شود

Commentary
Products meeting this description are available in the marketplace. 
This technique can apply to messages (e.g., real time chat) that 
cannot be filtered effectively with automated processes.
To be effective, real time monitoring may require human involvement. 
The expense of human involvement may be substantial. 
To the extent that these products are more effective, potential 
impact on First Amendment values and costs to sources of harmful 
to minors content are increased due to the risk of over-blocking. 
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implementation and involvement.
• This approach imposes negligible costs on providers of harmful to 
minors material.
• When used in schools or libraries in conjunction with monitoring, 
this approach may raise privacy and First Amendment concerns. 
 
-17 Increased prosecution

Governmental expenditure (at federal, state and local levels) of 
more funds to investigate and prosecute online activities that 
are unlawful. While this "method" assumes a change in current 
governmental activity, the Commission will analyze its likely 
effectiveness (and potential adverse impacts) to provide a basis 
for its recommendations. The Commission will assume that US law 
could not practically be enforced against all content sources located 
in other countries with differing legal standards for content.

نمودار صفحه 37 اضافه شود

Commentary
• This approach could be highly effective in reducing children's 
access to harmful to minors material because of its deterrent 
effect on publishers of illegal content. Targeted prosecution could 
show the US as an international leader, which might affect global 
enforceability over time. It is not clear that increased prosecution will 
have as significant an effect on content published outside the US, 
especially where the content might not be unlawful in the foreign 
country of origin.
• Costs to consumers of targeted prosecutions against clearly 
unlawful content would not be substantial. Sources of harmful to 
minors and lawful adult content could bear significant costs due to 
the need to assess the lawfulness of materials. 
• Increased prosecution raises privacy risks because of law 
enforcement's increased efforts to obtain information about online 
activities.First Amendment concerns about increased prosecution 
relate to the chilling effect of investigation and decisions by lawful 
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• Consumers and other end users absorb monetary and time costs 
to use these systems.
• The inability of teens to access appropriate informative materials 
without parental supervision and oversight is reflected in ratings 
regarding adverse effects on privacy and First Amendment values. 
Privacy concerns may be raised when this technology is used in 
schools and libraries.
• These technologies do not impose costs on providers of harmful 
to minors speech.
• The logs created by these technologies can be helpful to law 
enforcement in identifying predators.

 
-16 Acceptable use policies/family contracts

Establishment by a parent or an institution (school or library) 
of rules regarding the types of materials that may be accessed. 
Typically, such policies would be enforced by means of denial of 
further access in the event of a violation. Such policies may or may 
not be accompanied by monitoring that would allow the parent or 
institution to detect violations.

نمودار صفحه 36 اضافه شود

Commentary
• Examples of many different kinds of acceptable use policies and 
family contracts are widely available on the Internet. 
• Involvement of parents and institutions in expressly establishing 
guidelines through an acceptable use policy or family contract 
can have a significant positive impact on awareness and behavior, 
although they do not themselves directly reduce access by minors 
to harmful to minors material. While this approach can address 
the extent to which children seek out material, it is of less help in 
addressing accidental access or incoming spam.  
• These approaches impose some cost on families and other 
caregivers because of the time commitment involved for active 
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impose some cost on publishers or compilers of greenspaces. 
• While greenspaces impose little adverse impact on privacy and 
on lawful adult speech, concerns about First Amendment values 
relate to children's inability to access appropriate materials not 
incorporated into a greenspace. 

 
-15 Monitoring and time-limiting technologies

Use (typically at the PC) of software that creates logs showing details 
of a child's online activities and, optionally, enforces rules regarding 
the amount of time that may be spent online. Such systems may 
track both web use and email and instant messaging activities. In 
analyzing this technology/method, the Commission will assume 
that the child is told that the monitoring is taking place and that 
only the parent has access to the resulting information.

نمودار صفحه 34 اضافه شود

Commentary
• These systems are available in the marketplace at this time. Some 
of them are sold as part of a filtering or blocking system. They work 
automatically and thus are not adversely affected by the constant 
changes in content available on the Internet.
• Monitoring and time-limiting technologies can be effective when 
used in the home because they influence children's activities and 
require involvement of parents. These technologies can be effective 
for email and other non-Web communication, and for access to 
global content.
• Monitoring and time-limiting technologies encourage greater 
parental involvement in the child's online experience; however, 
because a parent learns of activities only after the fact, effectiveness 
in reducing accidental access to harmful to minors materials may be 
limited.
• Use of these technologies requires some technical sophistication 
on the part of parents.
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materials, they can be an integral part of an effective child-protection 
effort.
• Hotlines would increase visibility and information regarding the 
extent of problems concerning the exploitation of children, both 
for public and governmental use. High user costs reflect the fact 
that consumers ultimately bear the costs of hotlines, which can be 
substantial.
• Hotlines have little or no adverse effect on privacy and First 
Amendment values.
• The effect on law enforcement could be both positive and negative. 
Because of increased reporting, more information about harmful to 
minors material would be available to law enforcement. At the same 
time, law enforcement might receive more baseless reports.

 
-14 Greenspaces

The voluntary creation of lists of materials determined to be 
appropriate for children and provision, via a browser or an online 
service or server filters, of an environment that allows children to go 
to or receive only such materials.

نمودار صفحه 33 اضافه شود

Commentary
• Numerous greenspaces exist now, although many of them do not 
enjoy a high level of public awareness. Greenspaces may be very 
effective when they are readily accessible to children and when 
parents are involved in assuring that children use these spaces 
exclusively. It is unclear whether they are effective at blocking access 
to chat, newsgroups, or instant messaging. 
• Effectiveness at protecting older children is limited, because they 
are more likely to seek access to content outside of the "walled 
garden" of greenspaces.  
• Some of these content sources are available for a fee and thus 
impose a cost on consumers and other end-users. They may also 
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نمودار صفحه 31 اضافه شود

Commentary
• This is a proposal for a system that does not currently exist. 
Technical difficulties involved in implementing this technology make 
effectiveness uncertain. Effectiveness would require substantial 
effort to attach content to specific IP numbers. This approach 
could potentially reduce flexibility and impede optimal network 
performance. It would not be effective at blocking access to chat, 
newsgroups, or instant messaging.
• Creation of a voluntary system dividing IP numbers could be the 
first step toward a mandatory division of IP numbers, which raises 
significant First Amendment concerns.
• This approach would impose significant costs on content sources, 
because it would require publishers to redesign hardware and 
allocate content between appropriate IP numbers. 
• This approach would have little adverse effect on privacy or law 
enforcement.

 
F. Other technologies or methods
-13 Hotlines

Creation of facilities for easy reporting of problems to the parties 
who can address them, either online or via telephone. Such hotlines 
would bring problems to the attention of both relevant government 
authorities and private sector groups that can act in response to 
reported problems. Activity levels in aggregate and general nature 
of complaints would be made public.

نمودار صفحه 32 اضافه شود

Commentary
• Some service providers and law enforcement agencies currently 
operate hotlines. 
• While hotlines do not directly block access to harmful to minors 
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Commentary
This method is technologically feasible but such a domain does not 
currently exist. It requires that ICANN establish such a new top level 
domain. Again, the use of the domain system to implement policy 
raises questions.
Alternatively, a lower level domain (such as .us.kids) could be 
established without the need for ICANN to take action.
This approach could be an accessible and generally effective way 
to protect children from harmful to minors content. It would be 
more effective to the extent that children were restricted to such a 
zone. It would be more visible than mere establishment of multiple 
greenspaces or lists of child-appropriate  sites. It would not, however, 
be effective at addressing content located in chat, newsgroups, or 
instant messaging.
Costs to consumers and other end-users, to sources of harmful to 
minors content, to law enforcement, and to privacy interests are low.
First Amendment concerns arise from fears that children, particularly 
older teens who are restricted to this zone, may be unable to access 
potentially informative and appropriate material.
Creation of such a gTLD could have an adverse effect on law 
enforcement because of the risk that concentration of children's 
activities in this area could attract predators.

 
-12Establishment of a "green zone" or "red light zone" by 
means of allocation of a new set of IP numbers

Creation for voluntary use of a set of IP numbers (in the new IP 
version 6 protocol, which has not yet been widely implemented) 
the use of which would be understood to signify that materials on 
web pages on servers with such IP numbers (or email coming from 
such servers) would be either non-harmful to minors material or 
harmful to minors material, respectively. Any material not in such 
an IP number zone would be considered to be in a "gray zone" and 
not necessarily either harmful to minors or non-harmful to minors. 
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currently exist. It requires that ICANN1 establish such a new top-
level domain. 
• This system may be only moderately effective because of questions 
about whether harmful to minors content sources would locate 
material exclusively in the .xxx domain. This method also may be 
inapplicable to chat, email, newsgroups and instant messaging. Use 
of the domain name system to implement policy raises concerns.
• Privacy and First Amendment concerns may be raised by the clear 
identification of a "red light district" and the stigma involved in 
being found there, and the concern about a "slippery slope" toward 
mandatory location in the gTLD.
• This approach raises the possibility of adverse effects on law 
enforcement, because creation of a "red light district" might serve as 
an attractive nuisance, and because incentives for law enforcement 
to prosecute unlawful material in the red light district might be 
reduced.

 
11- Establishment of a gTLD for non-harmful to minors content

Creation for voluntary use of a new top level domain (e.g., .kids) 
the use of which would be understood to signify that materials on 
web pages located in such domain (and email coming from such 
domain) would universally be considered suitable for minors of all 
ages -- and the existence of which would make it easy for browsers 
or ISPs to establish "green zone" features that point or accept only 
to such materials.
نمودار صفحه 30 اضافه شود

1. ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) was created in response to 

the call by the U.S. Dept. of Commerce, in their June 1998 «White Paper,» for a «new not-for-profit 

corporation formed by private sector Internet stakeholders to administer policy for the Internet name 

and address system.» It is responsible for technical management of the domain name system and 

for issues of management and administration of Internet names and numbers. Published sources 

indicate that ICANN has received applications to establish a .kids or similar top level domain
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this time . For sites that utilize it, this approach is generally effective at 
preventing access by children. Overall effectiveness of this approach 
depends on the extent of control over access to the identification 
codes and the extent of adoption. This approach is not effective at 
blocking access to chat, newsgroups, or instant messaging.
• This approach imposes moderate costs on users, who must get 
an I.D. It imposes high costs on content sources that must install 
systems and might pay to verify I.D.s. 
• The adverse effect on privacy could be high. It may be lower than 
for credit card verification if I.D.s are separated from personally-
identifiable information.
• Uncertainty about the application of a harmful to minors standard 
increases the costs incurred by harmful to minors sites in connection 
with such systems.
• An adverse impact on First Amendment values arises from the costs 
imposed on content providers, and because requiring identification 
has a chilling effect on access. Central collection of credit card 
numbers coupled with the "embarrassment effect" of reporting 
fraud and the risk that a market for I.D.s would be created may have 
adverse effect on law enforcement.
 
E. New Top-Level Domain/Zoning
-10 Establishment of a gTLD for harmful to minors content

Creation for voluntary use of a new top level domain (e.g., .xxx 
or .adult) the use of which would be understood to signify that 
materials on web pages located in such domain (and email coming 
from such domain) are harmful to minors materials -- and the 
existence of which would make it easy for browsers or ISPs to filter 
out all material so located.
نمودار صفحه 28 اضافه شود

Commentary
• This method is technically feasible but such a domain does not 
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they may still make some images available for free. 
• This system's limitations include the fact that some children have 
access to credit cards, and it is unclear how this system would apply 
to sites outside the US. It is not effective at blocking access to chat, 
newsgroups, or instant messaging. Delay in billing means that 
unauthorized access to harmful to minors materials could occur.
• Credit card systems are readily available, but it may be difficult 
or burdensome for small or non-commercial sites to implement 
card verification systems. This system would make some content 
inaccessible to those users without credit cards.
• This approach imposes moderate costs on consumers and other 
end-users, who must have a credit card and accept risks in providing 
it to sites. This approach imposes high costs on publishers, who must 
pay to verify cards. Use for verification without putting through a 
charge is viewed with disfavor by the credit card industry.
• Collection of individually-identifiable information at central points 
via this system poses privacy risks.
 
• Adverse impacts on First Amendment values result from cost to 
publishers and chilling effect of identifying users before providing 
access.
• Central collection of credit card numbers coupled with the 
"embarrassment effect" of reporting fraud may have adverse effects 
on law enforcement.
 
-9 Age Verification System based on independently-issued ID

Use by a content source of a system to condition access to a web 
page (or pushed content) on the end user's use of a password 
protected identifier that is issued (by a third party) only to those 
who have presented some credentials indicating adult age.

نمودار صفحه 27 اضافه شود

Commentary
• A number of sources provide this service on a commercial basis at 
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Commentary
• This approach is similar to that followed in the motion picture 
industry, where a third party assigns a rating to each film. It is not 
widely used on the Internet at this time. It requires that third parties 
engage in rating a large number of sites.
• Third-party labeling/rating could be effective if third parties, such 
as advocacy groups, were to decide to engage in this process, or if 
the adult-content industry were to cooperate in establishing a third-
party labeling regime. Any such scheme will be challenged by the 
immense scope of the content to be rated and constant changes in 
web site content.
• This technology has the potential for coordination with rating 
schemes in other media. At this time, however, there is no clear 
business model for this approach on the Internet.
• First Amendment concerns derive from the fact that labels assigned 
to content by third parties will reflect cultural or social standards 
that may not be shared by others.
• Third party labeling would have little or no adverse impact on 
privacy or on law enforcement.
 
D. Age Verification Systems
-8 Age Verification Systems based on credit cards
Use by a content source of a system to condition access to a web 
page (or pushed content) on the end user's ability to provide a credit 
card number. The number may or may not be verified as relating to 
a valid card (it may not be used for charging a fee) and may or may 
not be further analyzed to assure that the holder of the card is an 
adult.

نمودار صفحه 25 اضافه شود

Commentary
• Use of a credit card verification system to access harmful to minors 
material can be effective to protect minors from accessing some 
harmful to minors material. A large number of sites operated by the 
commercial online adult content industry use this system now, but 
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For purposes of considering this technology, the Commission will 
assume that the voluntary labeling scheme would identify material 
that is harmful to minors and thereby allow others to filter or block 
such material.

نمودار صفحه 23 اضافه شود

Commentary
• Although potentially effective if widely used, this method has not 
been adopted by many Web publishers.
• The effectiveness of voluntary first-party labeling is limited because 
it is dependent in part on widespread adoption.
• This is a low cost method for consumers and other end-users; 
browsers that look for self-labels do so at no cost.
• This method may impose costs on all sources of harmful to minors 
material, depending on the complexity of the labeling or rating 
design and on requirement to label or rate each web page.
• This method raises First Amendment concerns due to the financial 
cost to, constitutionally protected sites, blocking of unlabelled sites, 
and the threat that voluntary labeling regimes might be made 
mandatory.
• This method may facilitate creation of lists of child-appropriate 
sites and greenspaces.

 
-7 Third-party labeling/rating

Voluntary action by third parties to review content sources and to 
associate labels or ratings with such sources so as to enable filtering 
or blocking by others. The review may involve some automated 
parsing and some human judgment. For purposes of considering 
this technology, the Commission will assume that the labeling 
and related filtering may involve various "categories" established 
by private parties and that no affirmative action is required by a 
content source.
نمودار صفحه 24 اضافه شود
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server software that conducts (when necessary) real time analysis 
of the content of a web site and filters out content sources that fit 
some algorithm. The Commission assessed only text-based systems, 
which seem more promising than image analysis. Such a system 
may be able to analyze email and attachments. The end user may or 
may not be informed of the nature of the algorithm and may or may 
not have full information regarding what is being excluded.
نمودار صفحه 22 اضافه شود

Commentary
• This is an emergent technology that is not yet widely available. 
• This technology may work well on text, but to be fully effective it 
must work on a combination of text and images. Application in real-
time makes it easier for filtering to keep up with the growing and 
changing content on the Internet.
• This technology raises First Amendment concerns because of its 
potential to be over-inclusive in blocking content. Concerns are 
increased because the extent of blocking is often unclear and not 
disclosed. Client-side systems may be customized based on family 
choice.
• These technologies are moderately costly to consumers and other 
end-users.Adverse impacts to First Amendment values and costs to 
publishers stem from risk of over-inclusive blocking.
• Server-side products may raise privacy concerns based on the 
presence of centralized data about a user's preferences and access 
patterns.

 
C. Labeling and Rating Systems

-6 First-party labeling/rating

Voluntary action by content sources to indicate that a site or 
particular content meets a particular standard or fits a particular 
category. The "label" can take the form of a metatag, or entry into a 
database listing, or display of a seal. The use of a label may be audited. 
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blocked sites may originate from both the software supplier and/
or from decisions by the user. The list may be updated periodically 
by means of a download from the site of the software provider. 
The list may or may not be disclosed. A denial of access may be 
overridden with the use of a password controlled by a parent. The 
PC-based software may also filter out email or instant messaging 
from unapproved sources.
نمودار صفحه 21 اضافه شود

Commentary
• These systems are widely available from retail and other outlets. 
They require some effort by the end user to configure and update.
• Client-side filtering can be effective in directly blocking access 
to global harmful to minors content on the Web, in newsgroups, 
in email and in chat rooms. While often more flexible than server-
side filters, client-side filters may be easier for children to defeat. 
Additionally, they require updating to keep pace with the global 
proliferation of harmful to minors content.
• Due to rapid growth in Internet content, client-side filters using 
URL lists may not be fully effective in blocking.
• This technology raises First Amendment concerns because of its 
potential to be over-inclusive in blocking content. Concerns are 
increased because the extent of blocking is often unclear and not 
disclosed. Still, many of these can be customized based on family 
choice.
• This technology is moderately costly to end users, while costs to 
publishers of harmful to minors material are low.
• The privacy impact of client-side filtering is lower than that for 
server-side filtering, as data resides locally.
• These systems have little impact on law enforcement.

 
-5 Filtering (server- and client-side) using text-based content 
analysis

Voluntary use of some combination of PC-based software and 
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Commentary
• Server-side filtering using URL lists is available now from numerous 
sources. 
• Relative to other technologies, the best of these technologies can 
be highly effective in directly blocking access to global harmful to 
minors content on the Web and also on newsgroups, email and 
chat rooms. Server-side filters may be more easily implemented on 
a wide scale than client-side filters and may be more difficult for 
children to defeat.
• Due to rapid growth in Internet content, server-side filters using 
URL lists may not be perfectly effective in blocking. Server side 
technologies are accessible and easy to install and require few 
actions by the family. Different systems offer different degrees of 
customizability to reflect parental values, though many offer less 
control than client-side systems.
• Moderately costly to end-users, while costs to publishers of 
otherwise lawful harmful to minors materials are low.
• This technology raises First Amendment concerns because of 
its potential to be over-inclusive in blocking content. Concerns 
are increased because the extent of blocking is often unclear and 
not disclosed, and may not be based on parental choices. There is 
less of an impact on First Amendment concerns if filtering criteria 
are known by the consumer or other end-user and if filters are 
customizable and flexible.
• Central collection of preference and access information raises 
privacy concerns, as compared with client-side filtering systems.
• These systems could work with labeling regimes and greenspaces.
• There are significant concerns about First Amendment values when 
server- side filters are used in libraries and schools.

 
-4 Client-side filtering using URL lists

Voluntary use by end users of software that causes the browser not 
to download content from specified content sources. The list of 
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Commentary
• Good educational programs are readily accessible online.
• As with online resources, family education programs do not 
themselves directly prevent minors' access to harmful to minors 
materials, but they are an essential part of an overall solution. As 
families are the first line of defense in raising and protecting children, 
education programs can be highly effective in giving caregivers 
needed information about online risks and protection methods, and 
access to technologies and ways to get help.
• Availability of offline education materials varies from community 
to community.
• Offline education programs may be especially effective at reaching 
families that are not currently online, and may serve as a catalyst to 
encourage parents and other caretakers to take a more active role 
in childrens' online experience.
• Non-English language versions of these programs are less readily 
available.
• Family education imposes little or no cost on publishers of otherwise 
lawful harmful to minors materials and creates little adverse impact 
on privacy, First Amendment values, or law enforcement. 

 
B. Filtering/Blocking
-3 Server-side filtering using URL1 lists
Voluntary use by Internet Service Providers and Online Services 
of server software that denies access to particular content sources 
(identified by uniform resource locators) that have been selected for 
blocking. The selection of the blocked list can rely upon automated 
processes, human review, and user options. The list of blocked URLs 
may or may not be disclosed. The list is regularly updated at the 
server.
نمودار صفحه 19 اضافه شود

1. URL” is the abbreviation for “universal resource locator” and refers to the address of an Internet 

site. For example, this Commission’s URL is “www.copacommission.org.”
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A. Common Resources and Parental Education
-1Online information resources

Collection of information regarding technologies and methods that 
can protect children and publication of such information on an open 
web page, with links to additional pertinent materials.1 
نمودار صفحه 17 اضافه شود

Commentary
• Internet companies have made substantial efforts to make these 
online information resources available. While not directly preventing 
access to harmful to minors materials, online information resources 
are essential to protecting children, as they can effectively provide 
access to technologies, information for families online, and hotlines 
to reach and report to authorities.
• Easily accessible online, the "one-click-away" approach is well-
designed to make sure that notice of available technologies is 
provided at common points of entry to the Internet. These provide 
substantial benefits with little adverse impact on privacy, free speech, 
or costs imposed on users and publishers of otherwise lawful harmful 
to minors materials. These can have a potential positive effect on 
law enforcement by fostering greater information flow.

 
-2 Family Education Programs

Active outreach to educate families about both opportunities and 
dangers of the Internet, as well as the technologies and practices 
that can optimize a child's experience online -- with a goal of 
encouraging families' involvement with their children's online 
experience and wider adoption of common sense practices.
نمودار صفحه 18 اضافه شود

1. The following bar chart sets forth a summary of the COPA Commission’s rating of this technology 

or method’s effectiveness, accessibility, and costs. See p. 15 for a description of the rating system.
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children to harmful to minors materials (when used along with other 
related technologies and methods). Except where explicitly noted, 
the Commission's inquiry focused primarily on use of a technology 
or method in the home and other private environments. Although 
COPA by its terms applies strictly to the Web, the Commission 
examined use of a technology or method in other Internet-related 
contexts, such as email, chat, instant messaging, and newsgroups. 
Ratings were made on a scale of zero to ten regarding the relative 
effectiveness, accessibility, user cost, cost imposed on sources of 
lawful harmful to minors materials, and adverse impacts on privacy, 
First Amendment values, and law enforcement. The Commission 
assumed, for each technology and method rated a high quality 
example of that technology and method was being assessed (and not 
any particular product). The Commission notes that further analysis 
could make substantial differentiation between sub-categories 
within any particular technology and method -- to allow study of 
important differences in particular types of implementations or in 
different environments. 
The "effectiveness" rating, in general, assumes the technology is 
currently available. "Accessibility" again assumes the technology 
is currently available, and is designed to measure whether the 
technology or method is easy to find, implement, and use. "User 
cost" refers to costs to consumers and other users, and, in some 
cases, costs spread across all users by means of taxes. "Source cost" 
refers to costs imposed on the sources of otherwise lawful adult 
content that would be deemed harmful to minors under COPA. 
"Privacy" refers to potential and actual risks to information that may 
or may not be kept secure.
"First Amendment" refers to impact on overall First Amendment 
values concerning the free flow of information, rather than narrowly 
to actions taken by governmental actors. The Commission directly 
rated only adverse effects on law enforcement but comments will 
note where a technology or method could create specific positive 
benefits for law enforcement.
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child-appropriate materials; Internet monitoring and time- limiting 
technologies; acceptable use policies and family contracts; online 
resources providing access to protective technologies and methods; 
and options for increased prosecution against illegal online material. 

This report reflects the Commission's analysis and conclusions. 
Following this introduction are 18 sections, each containing the 
Commission's analysis of a specific technology or method, including 
a description of the technology or method;1 a bar chart setting forth 
a summary of the COPA Commission's rating of the technology or 
method's effectiveness, accessibility and costs; and a brief discussion 
of the technology or method's advantages and disadvantages. The 
recommendations that follow represent the Commission's analysis 
of child-protective technologies as a whole, as well as suggestions 
for Congress and industry. 

This Commission acted under significant time restraints with limited 
resources.With more time and appropriated funding, it would have 
conducted independent evaluations of new technologies, and 
held further hearings that would likely have elicited more useful 
information. Nonetheless, the record provides ample support for 
the evaluations and recommendations that follow.
 
II. TECHNOLOGIES AND METHODS

The Commission2 rated each technology or method in light of both 
its current effectiveness and near-term potential effectiveness, 
relative to other technologies and methods, in reducing access by 

1. The report evaluates categories of technologies and methods, not specific products. It may offer 

examples of specific technologies, but it is not designed to suggest a preference for any current 

product.

2. The government representatives to the Commission were appointed in an «ex officio» capacity. 

This is an advisory role. Accordingly, they did not rate the technologies and methods, vote on the 

recommendations, or approve this report.
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the application of the law of any single jurisdiction. Methods for 
protecting children in the U.S. must take into account this global 
nature of the Internet. In addition, thousands of access providers and 
millions of potential publishers provide content online. Methods to 
protect children from content harmful to minors must be effective in 
this diverse and decentralized environment, including the full range 
of Internet activity such as the Web, email, chat, instant messaging, 
and newsgroups. 

The Internet is also rapidly changing and converging with other, 
more traditional media. Effective protections for children must 
accommodate the Internet's convergence with other media and 
extend to new technologies and services offered on the Internet, 
such as instant messaging, interactive television, or broadband 
access. And unlike one-way broadcast media, the Internet is 
inherently multi-directional and interactive. This interactivity may 
create new possibilities for Internet users to exercise greater control 
over the content they see online and for content producers to target 
their audience. While these characteristics of the Internet challenge 
traditional policy-making, these very features also are the source of 
the Internet's promise and success.
The Commission also is aware that many families feel unfamiliar with 
the Internet, and find it harder to protect their children online than 
they do in the real world. Differences in language or culture and 
resource limitations may challenge families' ability to protect their 
children online. Further, children may access the Internet in places 
other than their own home   at school, at libraries and at the home 
of friends, relatives and caregivers, where the direct supervision of 
parents may not be possible. 

D. The Commission's Assessment and Report

This report considers the following protective technologies and 
methods: filtering and blocking services; labeling and rating systems; 
age verification efforts; the possibility of a new top-level domain 
for harmful to minors material; "green" spaces containing only 
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with their impact on speech.Congress, along with several states, has 
passed laws attempting to limit children's access to "indecent" or 
harmful to minors content online1 In 1997, the Supreme Court held 
unconstitutional the indecency provisions of the first of these, the 
Communications Decency Act of 1996. Enforcement of the criminal 
provisions of the second of these, COPA, was enjoined by federal 
district and appellate courts on constitutional grounds and remains 
the subject of litigation.Based on the records before them, the courts 
in these cases cited the impact of content restrictions on the First 
Amendment rights of adults. Courts have applied strict scrutiny to 
these Internet statutes and found that the statutes did not utilize the 
"least restrictive means" most narrowly tailored to protect children 
effectively without unacceptably restricting free speech.

Even when not mandated, protective technologies and methods 
may have the effect of restricting speech. Protective technologies 
may be implemented at a variety of points -- not only on home 
computers, but in such places as public libraries and businesses, and 
by Internet service providers. Used in these ways, even voluntarily 
implemented protective methods reduce access to fully protected 
speech. Accordingly, a key question for the Commission has been: 
What are the most effective means of serving the public's interest 
in protecting children online that have the least potential adverse 
impacts on protected adult speech?

C. The Internet Context
The Commission has also been mindful of the unique characteristics 
of the Internet and its impact on the ability to protect children. 
The Internet's technical architecture creates new challenges as 
well as opportunities for children and families. Material published 
on the Internet may originate anywhere, presenting challenges to 

1. E.g., VA. CODE ANN. § 391-18.2 (Internet content «harmful to juveniles»); N.M. STAT. ANN.

§ 3.2-37-30 (dissemination of material that is harmful to a minor by computer).
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that is harmful to minors on the Internet."1 Congress directed the 
Commission to evaluate the accessibility, cost, and effectiveness of 
protective technologies and methods, as well as their possible effects 
on privacy and law enforcement. It asked the Commission to file a 
report to Congress by October 2000  ,21 containing its evaluation 
of these technologies and methods, making recommendations for 
further legislative or administrative action, and identifying which 
technologies or methods might meet the requirements for use as 
affirmative defenses to civil and criminal provisions of the COPA.
This report responds to the Congressional request. Because the 
Commission membership was not finally established until the end 
of 1999, the Commission's first meeting was held March 2000  ,7. 
Thereafter, the Commission gathered input for its deliberations 
through three hearings held this summer in Washington,DC; 
Richmond, VA; and San Jose, CA; and through written submissions 
by the public. It also established a web site to provide the public 
with information on the Commission's activities and mission and to 
accept public comment.

B. The Legal Context

In considering technologies and methods for protecting children 
on the Internet, the Commission has been particularly concerned 

1. The term harmful to minors is defined as any «communication . . . that is obscene or that  

A) the average person, applying contemporary community standards, would find, takingindustry and 

government. 47 U.S.C. § 231 note.the material as a whole and with respect to minors, is designed 

to appeal to, or is designed to pander to, the prurient interest;

B) depicts, describes, or represents, in a manner patently offensive with respect to minors, an actual 

or simulated sexual act or sexual contact, an actual or simulated normal or perverted sexual act, or 

a lewd exhibition of the genitals or post-pubescent female breast; and

C) taken as a whole, lacks serious literary, artistic political, or scientific value for minors.» 47 U.S.C. 

231(e)(6)

 For the purpose of this statute, a minor is a person under 17. Id. at 231(e)(7)
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I. INTRODUCTION

The protection of America's children online has been a powerful 
motivating issue for policymakers since the Internet became widely 
available in our nation's homes, schools, and libraries. The Internet 
promises to revolutionize access to information, create new forms of 
social interaction, promote economic opportunity, and reinvigorate 
civic discourse. Yet this same technology risks exposing children to 
material, particularly material of a sexually-explicit nature that many 
believe is inappropriate or harmful to their development. 

Policymakers have found no easy and effective response to the 
problem of protecting children online. Laws directly restricting 
potentially harmful content online have encountered technical and 
Constitutional difficulties. The effectiveness of domestic laws in 
the global context of the Internet has been called into question, 
and U.S. courts have struck down these same laws for infringing 
the First Amendment rights of American adults. These difficulties 
have led to a cycle of legislation, litigation, and court action that has 
provided little in the way of solutions for families seeking to deal 
with inappropriate content on the Internet.

The mission of the Commission on Online Child Protection is to 
evaluate potential solutions to the problem of restricting children's 
access to inappropriate material on the Internet. In doing so, the 
Commission's goal has been to assess these solutions in light of the 
technical realities of the Internet and legal concerns raised by First 
Amendment, privacy and law enforcement interests.

A. The Commission's Mandate
In October 1998 Congress enacted the Child Online Protection Act 
(COPA) and established the Commission on Online Child Protection 
to study1 "methods to help reduce access by minors to material 

1. The Commission is a temporary, -19member organization composed of representatives of
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Law Enforcement:
• Government at all levels should fund, with significant new money, 
aggressive programs to investigate, prosecute, and report violations 
of federal and state obscenity laws, including efforts that emphasize 
the protection of children from accessing materials illegal under 
current state and federal obscenity law.
•State and federal law enforcement should make available a list, 
without images, of Usenet newsgroups, IP addresses, World Wide 
Web sites or other Internet sources that have been found to contain 
child pornography or where convictions have been obtained 
involving obscene material.
• Federal agencies, pursuant to further Congressional rulemaking 
authority as needed, should consider greater enforcement and 
possibly rulemaking to discourage deceptive or unfair practices that 
entice children to view obscene materials, including the practices of 
"mousetrapping" and deceptive meta- tagging.
• Government should provide new money to address international 
aspects of Internet crime, including both obscenity and child 
pornography. 
Industry Action:
• The ISP industry should voluntarily undertake "best practices" to 
protect minors.
• The online commercial adult industry should voluntarily take steps 
to restrict minors' ready access to adult content. 

Conclusion
The child-protective technologies and methods evaluated by 
the Commission provide an important but incomplete measure 
of protection from harmful to minors material online. The efforts 
recommended in this report, if implemented by industry, consumers, 
and government, will result in significant improvements in protection 
of children online.
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Technologies and methods identified in the lower right quadrant 
are most effective and accessible while imposing fewer costs and 
adverse impacts. Those identified in the upper left quadrant are 
relatively ineffective and create the most adverse effects. 
After consideration of the information gathered through hearings 
and comments filed by a wide range of parties, the Commission 
concludes that no single technology or method will effectively 
protect children from harmful material online. Rather, the 
Commission determined that a combination of public education, 
consumer empowerment technologies and methods, increased 
enforcement of existing laws, and industry action are needed to 
address this concern. The Commission's specific recommendations 
are as follows 1:

Public Education: 
• Government and the private sector should undertake a major 
education campaign to promote public awareness of technologies 
and methods available to protect children online.
• Government and industry should effectively promote acceptable 
use policies.
Consumer Empowerment Efforts:
• Resources should be allocated for the independent evaluation of 
child protection technologies and to provide reports to the public 
about the capabilities of these technologies.
• Industry should take steps to improve child protection mechanisms, 
and make them more accessible online.
• A broad, national, private sector conversation should be encouraged 
on the development of next-generation systems for labeling, rating, 
and identifying content reflecting the convergence of old and new 
media.
• Government should encourage the use of technology in efforts to 
make children's experience of the Internet safe and useful.

1. This is an abbreviated version of the recommendations. The full text of the Commission›s 

recommendations can be found at pp. 39 to 46 of the Report.
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EXECUTIVE SUMMARY

The experience of America's children online has been at the 
forefront of concern for families and policymakers since the Internet 
first became widely available. The Internet is revolutionizing access 
to information, providing undeniable benefit to consumers and 
commerce. Nonetheless, it risks exposing children to sexually explicit 
material that many believe is inappropriate or harmful. 
In October 1998 Congress enacted the Child Online Protection Act 
and established the Commission on Online Child Protection to study 
methods to help reduce access by minors to certain sexually explicit 
material, defined in the statute as harmful to minors. Congress 
directed the Commission to evaluate the accessibility, cost, and 
effectiveness of protective technologies and methods, as well as 
their possible effects on privacy, First Amendment values and law 
enforcement. This report responds to the Congressional request. 
The Commission studied a wide range of child-protective 
technologies and methods, including filtering and blocking 
services; labeling and rating systems; age verification efforts; the 
possibility of a new top-level domain for harmful to minors material; 
"greenspaces" containing only child-appropriate materials; Internet 
monitoring and time-limiting technologies; acceptable use policies 
and family contracts; online resources providing access to protective 
technologies and methods; and options for increased prosecution 
against illegal online material. 
The following "scattergram" provides a snapshot of the 
Commission's analysis of the positive and negative attributes of 
each of the technologies and methods evaluated in this report. The 
horizontal axis shows scores for the combination of effectiveness 
and accessibility. The vertical axis shows cumulative scores for user 
cost, cost to sources of otherwise lawful harmful to minors materials 
and adverse impacts on privacy, First Amendment values and law 
enforcement. 

نمودار صفحه 8 كپي شود
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LETTER OF TRANSMITTAL
October 2000 ,20

To The Congress of the United States:

On behalf of the Commission on Online Child Protection, I am pleased 
to transmit to Congress the Commission's final Report reflecting its 
study of technologies and methods designed to reduce access by 
minors to harmful to minors material on the Internet. This Report 
fulfills the Commission's statutory mandate to report the results of 
its study no later than October 2000 ,21. 
I would like to take this opportunity to recognize the outstanding 
efforts of eighteen Commissioners who devoted their time and 
energies to thoughtful consideration of the questions presented 
to the Commission by Congress. I am proud to have served in 
the company of such a distinguished group, and I commend the 
dedication and collegiality of the Commissioners. 

                           Sincerely,
                           Donald N. Telage
                           Executive Advisor for Global Internet Strategy,
                           Network Solutions Inc
                           Chairman,
                           Commission on Online Child Protection
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