
مجوز فعالیت در
باز یسازی هحوز 

بندی سنی رد ه
اجباری

مجوز انتشار بازی

برای فعالیت در حوزه تولید و نشـــــر، 

الزم اســـــــــــت تا پ�یش از آغاز به کار، 

مجوز در�افت گردد.

ت متحده  کـــره جنوبـــی، امارا

عـر�ـی، ایاالت متحده آمــر�کا 

(در برخی از ایال تها)

رد ه بندی ســـــــنی الزامی باز یها که 

. در  باید پ�یش از انتشـار صورت پذیرد

های جدی پس از  ، نظار ت این مـــوارد

انتشار بازی برای جلوگیری از فروش 

. باز یهای غیرمجاز صورت م یگیرد

لمان،  کـــــره جنوبـــــی، چین، آ

ت متحده عـــــــــر�ــــــــــی،  امارا

بــــــــــــــر�تانیا، ایاالت متحده 

لیا،  نســــــه، استرا آمر�کا، فرا

سنگاپور، برز�ل

لمان، چین، آ

ت متحده عر�ی  امارا

پ�یش از نشر

کره جنوبی

پس از نشر
ـــــــــــــــــــــــد مداوم اقدامات فرهنگی  تعامل و رص

های عملیاتی  ن و ناشـران و اخذ گزار  شباز یسـازا
از تال شهای آنان برای توسعه فرهنگ مصرف

در این اقدام، بازی پس از نشــــــــر، در صورتی که 

محتوای ناقض قوانین کشـــــــور را داشته باشد 

(مانند محتوای جنســــــــــــــــی، مذهبی، نژادی، 

ســـــیاســـــی و...) با توجه به مقیاس تخلفات با 

واکنش حاکمیتی مواجه م یشود.

تـــــــبلـــــــیغات بازی باید در مورد محـــــــتوای آن 

شفافسازی کرده و از ترویج قمار و فر�ب مشتری 

بپرهیزد.

در برخی کشـــورها اقدامات دقیقی برای نظارت 

یط و  بر وضعیت پولســازی از بازی و شفافیت شرا

نحوه هز�ن هکردها اعمال م یشـــــــــــــــــود. این 

ئه اطالعات مر�وط به  ســـــیاســـــ تها عمدتا ارا

اخت و امکان باز�ـرداخت وجه  قیمت و درو نپرد

ی که کــــــودک بدون اجازه  به والدین درمــــــوارد

پرداخت انجام داده است را الزا مآور م یکند.

ن و  ق قوانین مختلف باز یســــــــــازا دولت از طر�

ان مصــــــــرف بازی  باز�کنان را وادار به کنترل زم

م یکند.

ن  دولت بر دســــــتر ســــــ یهای�ی که بازی از کار�را

. ، نظارت دارد م یگیرد

رصد فعاالن صنعت

رصد محتوای�ی
مبتنی بر

اصول قانونی

نظارت بر
محتوای تبلیغات

قوانین نظارت
بر مسئله

پولسازی از بازی

نظارت بر حفظ امنیت
ن و اطالعات کار�را

دسترس یهای کار�ری

نظارت بر مصرف
کودکان و نوجوانان

مالزی

لمان کره جنوبی، آ

چین، بر�تانیا

لمان، بر�تانیا آ

کره جنوبی، چین

عالوه بـــــــــر مجوزهای مـــــــــر�وط به 
تاســـیس شــــرکت یا مجوز رد هبندی 
ی به شــــکل خاص از  ســــنی، در موارد
مجوز انتشار بازی، چه برای باز یهای 
داخلــــــــی و چه باز یهای خارجــــــــی 
اسـتفاده م یشــود. اگرچه این اقدام 
طیفــــــی از مجوز به ازای هــــــر بازی تا 
جلوگیری از انتشار برخی از باز یهای 

خاص را در�رم یگیرد.

جلوگیری از شیوع
باز یهای قمار آنالین

دولت از توســـــــعه و ترویج باز یهای 

قمارگون جلوگیری کرده یا بر مصرف 

آ نها نظارت م یکند.

لمان،  کره جنوبی، چین، آ

استرالیا، برز�ل

قمار آنالین

تـنوع در نوع 
و شــــــــــدت 
اقـــــــدامات 
ـــــــــی ۱نظارت

۲
گلوگاه        

نشـــــــر      
مشـــــروط  بر 

مجوز فعالیت

رد هبنـــــــدی ۳
سنـــــــــــــــی

۴
مجوز-                   

های                           
نشـــــر                        

بــــدون    
رد هبندی سنی به 

صورت موقعیتی

۵
حمایت از حقوق     

- مصـــر ف

کنندگان

 نظارت                  ۶

بر مصرف                 

بــــــــــــازی

پدیده                    ۷

قمــــــار                     

آنلـــــاین

برخی کشـورها همچون چین و کره جنوبی، نظامهای مدونتر و پ�یچیدهتری 

برای نظارت بر اکوسیسـتم بازی دارند و در نقطه مقابل برخی کشـورها مانند 

های کمتری را اعمال مینمایند. در مورد اول،  مالزی یا ســـــــــنگاپور، نظارت

سیستم به شکل برنامهر�زی شده بر همه ابعاد اکوسیستم نظارت دارد و در 

حالت دوم، ممکن اســـــــت دخالت دولت در حد اقدامات منعکننده در موارد 

خاص باشد.

اگرچه در میان کشــورهای مختلف، تنها کشــور امارات با مجوز تولید مشـــاهده شده 

است، برخی کشورها مجوز تاسیس و فعالیت شرکت دارند. اگرچه با توجه به ماهیت 

باز یهای دیجیتال که امکان کنترل و نظارت بر تولید آ نها میســـــر نیســــــت، با هدف 

شناسای�ی و رصد مداوم شرک تها و تی مهای فعال، م یتوان از گلوگاه نشـر مشــروط بر 

دارا بودن مجوز فعالیت اسـتفاده نمود. بدین صـورت که تولید بازی بدون پروانه تولید 

مجاز و منوط به در�افت رد هبندی ســـنی اســـت؛ اما الزم اســــت هر تیم یا شــــرکتی که 

تصمیم بر انتشار بازی دارد، مجوز فعالیت خود را پ�یش از آن کسب نموده باشد.

ویژگی تمام کشـورهای بررسی شده، وجود یک حداقل نظام رد هبندی سنی است که 
عموما به صورت اجباری و در موارد معدودی به شکل اطالعی بر بازیها  الصـــــاق می-

شوند. اگرچه این سند در مورد سایر کشـورها اظهارنظر نمیکند؛ اما میتوان تاکید 
نمود که حداقل در کشـــــورهای با بازار بزرگ برای بازی، مســـــئله ردهبندی سنی جزو 
الزامات پ�یش از نشـر بازی محسـوب میشود. اگرچه در برخی کشــورها ممکن است 
این نظام فـراگیـر نبوده و مثال بـرای پلتفـرمهای گوناگون، از لحاظ اجباری یا اختیاری 
هبندی دارای تنوع باشد (مانند بر�تانیا). نکته حائز اهمیت این اسـت  بودن و نظام رد
که در کشــــــــــــــــورهای دارای رد هبندی سنی اجباری، نظارت شدیدی بر توز��ع بازی و 

جلوگیری و مجازات برای باز یهای با توز��ع غیرقانونی اعمال م یشود.

ی به بازی  در برخی کشــــــــــورها همچون بر�تانیا، دولت م یتواند در موارد

ئه کند که از اصول کلی نشــــــر همچون در�افت  مجوز نشـــــر مشـــــروط ارا

رد هبندی ســـــــنی معاف اســـــــت. این باز یها معموال در رویدادها و یا برای 

یط خاص اســتفاده،  آموزش مورد اسـتفاده قرار م یگیرند و با توجه به شــرا

مســـــیر معمول برای نشــــــر بازی را طی نم یکنند. از این ایده م یتوان برای 

یط مختلف همچون رویدادهای  اعطای مجوزهای مشــــــــــــــــــــروط در شرا

ورز شهای الکترونیک استفاده نمود.

بخش قابل توجهی از فعالی تهای نظارتی برخی از کشـــــــــــورها، 
معطوف به حمایت از حقوق باز�کنان اســــــت. به شــــــکل خاص، 
ــــ یهای�ی که بازی از باز�کن هنگام  نظارت بر اطالعات و دســــترس
نصــب م یگیرد، نقطه برجســـت های از اقدامات نظارتی محســـوب 
م یشــــــــود. عالوه بر این نظارت بر شــــــــفافیت هز�ن ههای بازی و 
تبلیغات آن با هدف جلوگیری از کالهبرداری نیز از ســـایر اقدامات 

مشابه برای حفظ حقوق مصر فکنندگان است.

ن مصــــــرف بازی برای کودکان و نوجوانان  با توجه به اهمیت میزا

که قاعدتا باید در یک بازه مشـــــخصــــــی باشد، برخی کشــــــورها 

ن مصرف اتخاذ م یکنند. این اقدامات  اقداماتی را برای کنترل میزا

ممکن اســـت به شـــکل ایجابی، از طر�ق دخالت در طراحی بازی و 

ئه پ�یشنهاد و پاداش در صورت مصرف بهینه باشد و یا به صورت  ارا

ان مقرر نماید. سلبی، باز�کن را مجبور به ترک بازی پس از مدت زم

 عالوه بر این، به جز اقداماتی که مستقیما بر فرآیند تولید، توز��ع و مصرف بازی-

ها ناظر هسـتند، به شکل خاص بسـیاری از کشــورها بر مســئله قمار آنالین به 

، نظارتی جدی و شــدید داشــته و تا مقیاس  دلیل تبعات منفی متعددی که دارد

ز�ادی اینگونه بازیها را در داخل مرزهای کشـــــور خود محدود کردهاند. این 

مســــــئله خصــــــوصا از این جهت حائز اهمیت است که متاسفانه در ایران نیز 

جوانان و نوجوانان تحت تاثیر تبلیغات مرتبط به قمار و شر طبندی هستند و به 

جز قوانین عمومی در این حوزه، به شکل خاص برنامه دقیقی برای فضـــای قمار 

آنالین ترتیب داده نشده است.

           مــــــــــروري بـر
           مقررات نظارتی
کشورهاي مختلف براي
تولید، توزیع و مصرف

باز يهاي دیجیتال
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