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I. הקדמה 

 ווחויוכחית דההערה הפרשנית הנ ניסוחה של לקראת בהיוועצות שהשתתפו הילדים .1

 דיגיטליתה טכנולוגיהה ות: "באמצעלעתידם וכן, כיום לחייהם חיוניות הדיגיטליות הטכנולוגיותש

היבטים  בפני הציגה]הטכנולוגיה הדיגיטלית[ "מכל רחבי העולם";  מידע להשיגאנחנו יכולים 

ות משהו לרא [לך]עצוב, האינטרנט יכול לעזור  כשאתה""; מזדהההאופן שבו אני  לעחשובים 

 1".אותך שישמח

מידע וטכנולוגיות תקשורת,  מקיפה והיא, הזמן כל ומתרחבת מתפתחת הדיגיטלית הסביבה . 2

, מציאות מחוברים מכשיריםו סביבות, דיגיטליים שירותיםו אפליקציותלרבות רשתות, תוכן, 

, נתונים וחונית אלגוריתמים, אוטומטיות מערכות, רובוטיקה, מלאכותית בינהמדומה ומוספת, 

 2.השתלה ותטכנולוגיו ביומטריה

ילדים,  חייבההיבטים  מרביתל יחסב וגוברת הולכתהדיגיטלית  הסביבה של החשיבות . 3

 ותוברע, שירותים ממשלתיים ומסחר, השכלה בהןחברתיות,  פונקציותש ככל, שברמ זמניב לרבות

 מושמיל חדשות הזדמנויות ספקתמ תהדיגיטלי סביבהה. טליותידיגעל טכנולוגיות  להסתמך בהדרגה

 הילדים עצויותתייהה במהלך. בהן לרעה שימושלאו  הפרתןל יכוניםס מזמנת, אך גם הילדזכויות 

: שוויוניו טוחב באופן מעורבותם, לקדם ולהגן על לתמוךהדיגיטלית  הסביבה על כי דעה הביעו

 ;"מהימן שאינו מקוון מידע לנהלהטכנולוגיה והמורים יעזרו לנו  רותבח, שהממשלה רוצים היינו"

 כיצד? םאות מדוע אוספים שלי... נתוניםעל מה שקורה באמת עם ה הבהרות"הייתי רוצה לקבל 

 3שלי". הנתונים? אני... מודאג מכך שחולקים את פיםנאס םה

 בטכנולוגיות חידושיםבסביבה הדיגיטלית.  ילד כל של זכויותיואת  ממשלהגן ול ,לכבד יש . 4

מקום  אפילו, בזו זו הקשורות מגוונותעל חיי ילדים ועל זכויותיהם בדרכים  יםמשפיע יותדיגיטל

 יכולהגישה משמעותית לטכנולוגיות דיגיטליות  בו הילדים עצמם אינם עושים שימוש באינטרנט.

 הכלכליות ,התרבותיות ,פוליטיותה, האזרחיות כויותיהםז טווח מלוא את לממש ילדיםבלתמוך 

 אףו ,יתגבר הקיים השוויון-אי כי להניח סביר ,של ילדים יגיטלידה םשילוב בהעדר. והחברתיות

 .פערים של חדשים סוגיםיתווספו לו 

                                                           
1 "Our rights in a digital worldו 14היוועצות עם ילדים לקראת ההערה הפרשנית הנוכחית. עמ'  ", תקציר דוח על-

כל  Digital%20World.pdf https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a%20 ., זמין באתר 22
 לדים מתייחסים לדוח זה.האזכורים של דעות י

 ;הוועדה של האינטרנט באתר זמין מונחים מילון 2
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fINF
%2f9314&Lang=en 

3 " Our rights in a digital world" '25-, ו22, 16, 14, עמ . 
 
 

https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a
https://5rightsfoundation.com/uploads/Our%20Rights%20in%20a
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fINF%2f9314&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRC%2fINF%2f9314&Lang=en
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 על ,חברות ותמדינ של דוחותבהוועדה  של עיונהעל  סמכתנהנוכחית  תיפרשנה הערהה . 5

של גופי האמנה  המשפט תורת, הילדהמדיה הדיגיטלית וזכויות  בנושא הוועדה של הכללי דיוןה

 בבישל המועצה, שני ס המיוחדים הנהליםמועצת זכויות האדם ו לזכויות אדם, ההמלצות של

התפיסה הרעיונית של ההערה  הצגת ,בדבר הנוגעים אחרים גורמיםוהתייעצות עם מדינות, מומחים 

 28-ב בותנסיילדים החיים במגוון רחב של  709עם  תולאומי-ןבי תיוהתייעצו כןו ,מתקדמת וטיוטה

 .שונים זוריםאב מדינות

 של אחרות לוונטיותר פרשניות הערותעם  יחדלקרוא  ישההערה הפרשנית הנוכחית  את . 6

אופציונלי לאמנה בדבר זכויות הילד בנושא הפרוטוקול ה יישוםל מנחיםה קוויםה לאורו ,הוועדה

 .ילדים וגרפייתופורנ ילדים זנות, ילדים מכירת על אמנהה לשהאופציונלי  הפרוטוקול

.II מטרה 

את האמנה  חברותה מדינותה יישמו כיצד תסבירהוועדה  ,הנוכחית תיפרשנה הערהב . 7

 שיבטיחו אחרים ואמצעים מדיניות, חקיקה בדברהכוונה  ותספק ,דיגיטליתה סביבהה הקשרב

 ,לה הנלווים יםהאופציונלי פרוטוקוליםבו אמנהבהמדינות החברות  של ןבחובותיה מלאה עמידה

 הילד זכויות מלואשל  מושומי הגנה, הערכה, קידוםבשלאור ההזדמנויות, הסיכונים והאתגרים 

 .הדיגיטלית בסביבה

.III כלליים עקרונות 

 ,הבאים העקרונות ארבעתלבחון את יישומן של כלל הזכויות המעוגנות באמנה על פי  יש . 8

 סביבהשל ה ההקשרב הילד זכויות לש ןמימוש להבטחת םחוציהנ האמצעיםפיהם לקבוע את  עלו

 .הדיגיטלית

 פליהא-אי. א

 שוויונית התהיה גיש דיל שלכל להבטיחהחברות  המדינותמדורשת  פליהא-לאי הזכות . 9 

בכל האמצעים  ינקטוהחברות  דינותהמ 4.ועבור משמעותיותהבדרכים  ,לסביבה הדיגיטלית יעילהו

גישה  מתן ,היתר בין, באמצעות ,דיגיטליתה מהסביבה ילדים הדרתהנחוצים כדי להתגבר על 

במדיניות  השקעה ,ייעודייםבמקומות ציבוריים  לסביבה הדיגיטלית חופשית ובטוחה לילדים

 בטכנולוגיות מושכל שימושבו ,סביר במחירהילדים  לכל כאמור בגישה תומכותהובתוכניות 

 .ובבתים בקהילות, חינוכיות בסביבות דיגיטליות

 ושירותיםטכנולוגיים  באמצעים משימוש בהדרה תבטאלה עשויהד ילדים נג פליהא . 10

הללו.  טכנולוגיותה אמצעותשנאה או יחס בלתי הוגן ב של םמסריל של ילדים בחשיפתםו דיגיטליים

 סינון שלאוטומטיים  תהליכיםב ביטוי לידי לבוא עשויות ילדיםל הנוגעות פליהאאחרות של  צורות

 בלתי בדרך ושגמה כזהמידע מוטה, חלקי או  על מתבססיםה ,בלת החלטותאו ק פרופיילינג, מידע

 .הוגנת

על בסיס  פליהא למנוע במטרה יזומיםקוראת למדינות החברות לנקוט באמצעים  הוועדה . 11

אפליה  לרבותסיבה אחרת,  כלמ או, שפהאתני או לאומי,  מוצא ,אקונומי-סוציו רקע, מוגבלותמין, 

                                                           
  .38-37, פסקאות )2006( 9פרשנית מס'  הערה  4
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, הומוסקסואלים, לסביות, פליטים ומהגרים, מקלט מבקשי ילדים, וילידיםטים מיעו בני םילדי נגד

ושורדים של סחר או ניצול  קורבנות שהם, ילדים יםואלואינטרסקס'נדרים טרנסגביסקסואלים, 

 אמצעיםוילדים במצבים פגיעים אחרים.  נשללה רותםישח, ילדים תוחלופי במסגרותמיני, ילדים 

 התחשבות ולהבטחת ,במרחב הדיגיטלי ילדות שחוות המגדרי הפער תלסגיר יידרשוספציפיים 

  .מקוונתה ןובטיחות ןפרטיותב, דיגיטליתה אוריינותב, גישהב בהן מיוחדת

 הילד טובת .ב

 5.ספציפיה הקשרה את התואמתהדורש הערכה  ,דינמיוא מושג ה "הילד טובת" מושג  .12

 על. םהתפקיד משמעותי בחיי בעלת היא לםאו, ילדיםלבמקור  עוצבההסביבה הדיגיטלית לא 

, עיצוב וניהול שימושהפעולות הנוגעות להספקה, הסדרה,  בכל כי להבטיחהחברות  המדינות

 . שיקול מרכזי תהיה ילד כל של וטובת, דיגיטליתה סביבהה

 מפקחיםההגופים  את ,המקומיבמישור  הןו הלאומי במישור, הן לערבהחברות  המדינות על .13

החברות  המדינות על ,ילדה טובתבחשבון את  הביאןב. הרלוונטיות בפעולות הילדימוש זכויות על מ

 פנימ להגנה הזכות, לקבל ולהעביר מידע, לחפש הזכות, לרבות הילד זכויות למלוא חשיבות לייחס

 בהערכתשקיפות  להבטיח החברות המדינות על. של ילדים לדעותיהםשיינתן משקל ראוי  כךול נזק

 .   לקידומה שיושמו קריטריוניםבו הילד תטוב

 ולהתפתחות הישרדותל, לחיים הזכות. ג

 םבהתפתחות בחשיבותו גובר תפקיד משחקות דיגיטליתה סביבהה מעניקהש זדמנויותהה . 14

החברות  המדינות עלבמצבי משבר.  מיוחדלחייהם ולקיומם, ב ותלהיות חיוני ותעשוי הןו ,של ילדים

 הישרדותםל, חייםל םלזכות יכוניםס פנימ ילדים על להגןמנת  על הנדרשיםם האמצעי בכל לנקוט

 בין, םכוללי ,הסכמיםב התקשרותו התנהגות, תקשורת, לתוכן קשוריםה יכוניםסולהתפתחותם. 

 ניצול, לרבות וניצול לרעה שימוש, הימורים, טרדותהו מקוונת נותקפות, ומיני אלים תוכן, היתר

 עבריינים ידי על לרבות, חיים מסכנות פעולותלאו הסתה להתאבדות או  ידודע וכן, והתעללות מיני

החברות  מדינותה על. וקיצוניים אלימים ארגוניםאו  רורט ארגוניכ המוכרזות חמושותקבוצות  או

שונים, לרבות באמצעות  הקשריםב ילדים העומדים בפני םחדשיה סיכוניםל תייחסווי לזהות

 .בפניהם העומדים מיוחדיםה סיכוניםה של יםאופיבעמדותיהם לגבי  התחשבות

 לאינטראקציות תחליף להוות נועד, ואף לא להזיק נועדבשירותים דיגיטליים אינו  השימוש . 15

 להעניקהחברות  המדינות על. אחרים מטפלים גורמיםלאו  םהילדים או בין ילדים להורי יןב אישיות

 סביבההו ,מרבית היא, כשגמישות המוח הרך בגיל טכנולוגיותלב מיוחדת להשפעות  תשומת

 ההתפתחות עיצובל חיונית ,מטפלים גורמיםהורים ו עם יחסיםה מערכות ובפרטהחברתית, 

 ,זהירות אמצעיב לנקוט יש ראשונותה םהחיי ותבשנ. ילדים של והחברתית הרגשית, הקוגניטיבית

 שימוש בדברוייעוץ  ותהכשר לספקיש  .הטכנולוגיב שימושה אופןוב מטרתה, עיצובהב תלוייםה

, תוך הנוגעים בדבר אחריםלו מחנכיםל, מטפלים גורמיםלבמכשירים דיגיטליים להורים,  נאות

                                                           
 .1 פסקה(, 2013) 14' מס פרשנית הערה 5
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 מיוחדב, ילדים התפתחות על דיגיטליותה טכנולוגיותה שלהתחשבות במחקר על ההשפעות 

     6.תונערו מוקדמת ילדות המאפיינים הנוירולוגיים הגדילה פרצישל  יםקריטיה יםשלבב

 הילד של לדעות כבוד מתן. ד

להשמיע את קולם  שובותח הזדמנויות להם העניקה הדיגיטלית הסביבה כידיווחו  ילדים .16

 של השתתפות שומימל סייעל עשויהשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות  7בעניינים שהשפיעו עליהם.

, ילדים של םמודעות את לקדם החברות המדינות על 8.ילאומ-ןוהבי לאומיה, המקומי מישורב ילדים

להציע  החברות המדינות על. דעותיהם את שיביעומנת  עלדיגיטליים  אמצעיםלהם  ולהנגיש

 אנונימי באופן על בסיס שוויוני עם מבוגרים, השתתפות לאפשר במטרה לילדים ותמיכה ותהכשר

 .כקבוצה הןו תיפרטנ הן, כויותיהםזלקדם באופן אפקטיבי את שיוכלו מנת  על ,רךבמידת הצו

 סביבהה בהקשר הילד זכויות תחוםבתכניות, שירותים והכשרה  ,מדיניות, קיקהח פיתוחב . 17

 ראוי שקלמ ולתת לצרכיהם להקשיב, הילדים לכלאת  לערב החברות המדינות על ,דיגיטליתה

 אמצעי ישמוי, ילדים מול פעיל באופן יתנהלו דיגיטליה שירותה ספקיש להבטיח עליהן. לדעותיהם

 .ושירותים מוצרים מפתחים הםש בשעה דעותיהםל ראוי משקל תנווימתאימים  הגנה

 אודות עלשהמדינות החברות ישתמשו בסביבה הדיגיטלית כדי להתייעץ עם ילדים  ראוי . 18

, זאת. בכובד ראש יישקלו יהםתדעוש בטיחויו ,ואחרים מינהליים ואמצעים, להם הרלוונטית חקיקה

 יפרואו  ,נתונים שללבקרה או לאיסוף בלתי ראויים  תביא של ילדים כאמור םשהשתתפות מבלי

 שהליכי להבטיח ברותחה המדינות על. הדעהבעת ה לחופשלחופש המחשבה ו ,פרטיותאת זכותם ל

 .בה להשתמש כישורים או לטכנולוגיה גישה חסרי ילדיםעם  התייעצות יכללו הייעוץ

IV.   יכולות פיתוח 

 מאפשרה כעיקרון ,הילד של המתפתחות היכולות את לכבדהחברות  ותהמדינ על . 19

 הוא זה תהליך 9.החלטות קבלת יכולתו ,הבנות ,מיומנויות תרכיש של הדרגתי תהליךעם  ותתמודדה

 של או הורי פיקוח ללא להתנהל יכולים ילדיםשבה  ,הדיגיטלית בסביבה מיוחדת משמעותבעל 

של ילדים בסביבה הדיגיטלית  להתנהלותם יםהקשור נויותההזדמו הסיכונים. מטפלים גורמים

אלה  שיקוליםל על המדינות החברות לתת את הדעת .םהתפתחות רמתלו םגילל בהתאם יםמשתנ

של  תכנונם על. הדיגיטלית לסביבה םגישת של להסדרהעל ילדים או  נהלהג אמצעיםה בעיצוב

 .יםשונ ידע תחומייותר, ממגוון על המחקר הטוב והעדכני ב להתבססגיל אמצעים מותאמי 

 החלטות לקבל ביכולתםוהמשתנה של ילדים  םמצבב להתחשבהחברות  מדינותה על . 20

 ופעילות כישורים בתחומי שונים באופנים ותמתפתחש, תםהבנבו םמיומנותבהמודרני,  בעולם

 מימוש חשיבות לבין להא שיקוליםלאזן בין  יש. הרלוונטיים הסיכונים של מגווןה אופיבו ,שונים

 להבטיחהחברות  המדינות על 10.ונסיבותיהן פרטניות חוויות מגווןבו תונתמכ ותבסביב הילד זכויות

 .המתפתחהילד  צורכיאת  ההולמיםשירותים  ויציע דיגיטלי שירות ספקיש

                                                           
 .11-9 פסקאות(, 2016) 20' מס שניתפר והערה; 22 פסקה(, 2019) 24' מס פרשנית הערה 6
7  "Our rights in a digital world" ,17' עמ. 
 .91-89. פסקאות(, 2013) 14' מס פרשנית הערה  8
 .20-ו. 18 פסקאות, )2016( 20; והערה פרשנית מס' 17, פסקה )2005( 7פרשנית מס'  הערה 9

 .20 פסקה, )2016( 20פרשנית מס'  הערה 10
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 מטלותב טפליםמ גורמיםלהורים ו ראוי סיוע לספקהמדינות החברות  של ןחובת מסגרתב  .21

 הצורך אודות מטפלים גורמיםו הורים בקרב מודעותה העלאתל לפעול עליהן, ילדיםשל החינוכיות 

 גורמיםבו בהורים לתמוך עליהן. ופרטיותו יכולותיו, של הילד המתפתחת האוטונומיה את לכבד

 ילדיםל סייעל שיוכלו כדי ,הקיימים הסיכונים לגביאוריינות דיגיטלית ומודעות  ברכישת מטפלים

 .הדיגיטלית סביבהל הקשורה הגנהבלרבות  ,ותיהםבמימוש זכוי

V. על ידי המדינות החברות כלליים מימוש אמצעי 

רחב של  מגוון ותבסביבה הדיגיטלית דורש ןעליה והגנה ילדהלמימוש זכויות  הזדמנויות . 22

 .זהירות אמצעי לרבות, ואחרים מנהליים, יקתייםתחאמצעים 

 חקיקה. א

 המידה אמות עם מתיישבתש לאומית חקיקה ולעדכן לאמץ, לבחוןהחברות  המדינות על  .23

שנקבעו  זכויותלמותאמת שהסביבה הדיגיטלית  להבטיחמנת  על, ותלאומי-ןבי אדםזכויות  של

 התקדמות לאור גםרלוונטית  להישאר החקיקה על. לה הנלווים ובפרוטוקולים לזכויות הילד באמנה

 זכויותשל  ההשפעה הערכת על להורותהחברות  המדינות עלחדשים.  יםגהונ פיתוחו טכנולוגית

ובהחלטות מנהליות אחרות הקשורות לסביבה  ותתקציבי בהקצאות, בחקיקה ולעגנן הילד

 11.הדיגיטלית לסביבה הקשורים ציבוריים ועסקיםולקדם את השימוש בהן בקרב גופים  ,הדיגיטלית

 מקיפות הואסטרטגי מדיניות. ב

 באופן תייחסת הילד זכויות בדבר תהלאומי מדיניותה כי להבטיחרות החב המדינות על . 24

 עיצוב, תקני תעשייתיות מידה אמות, חקיקה והטמעתיישום  תוך ,הדיגיטלית סביבהלספציפי 

 תהיה לאומיתה מדיניותהשל  מטרתהותכניות ביצוע, שאת כולם יש להסדיר, להעריך ולעדכן. 

 בטוחה גישה להם ולהבטיח דיגיטליתה בסביבה פעילותמלילדים הזדמנות להפיק תועלת  לספק

 .האלי

החברות  המדינות .מקוונת הגנהשל  סוגיות לשלבהלאומית להגנה על ילדים  המדיניות על . 25

 והתעללות מיני ניצול ,מקוונת תוקפנות, לרבות יכוניםס פנימ ילדים על להגנה אמצעיםב ינקטו

 לילדיםותמיכה  יםסעד הענקת תוך, אלה פשעים של םחקירת את יבטיחוו ,דיגיטליים אמצעיםב

, וקיפוח ותפגיעשל  במצביםשל ילדים  צרכיםעם  יתמודדו החברות המדינות. במצוקה המצויים

 מיעוטים בני של ותלשפ הצורך במידת שיתורגם, לילדים מונגשמידע  מתן אמצעותב לרבות

 .םרלוונטיי

, לילדים ביחס יםנמקוו הגנה מנגנוני של יעילותם את ולהבטיח לפעולהחברות  המדינות על . 26

בהן  הנסיבות בכל ילדים שלהאחרות  יהםזכויות את המכבדים הגנה אמצעי של מדיניות ולאמץ

לסביבה הדיגיטלית, לרבות הבית, סביבות חינוכיות, בתי קפה אינטרנטיים, מרכזי  גישה קיימת

    . חלופיות טיפולמסגרות ו בריאותשל  וסביבותנוער, ספריות, 

 תיאום .ג

                                                           
, )2013( 16; והערה פרשנית מס' 99, פסקה )2013 ( 14; הערה פרשנית מס' 45, פסקה )2003( 5מס' פרשנית  הערה 11

 .78-81 פסקאות
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 על, הילד זכויות על דיגיטליתה סביבהה של המגוונות השפעותיה את להגדירמנת  על . 27

המוסמך לתאם מדיניות, לקדם תכניות ולנסח קווי מדיניות  ממשלתי גוף לזהותהחברות  מדינותה

מנגנון תיאום  12.הילד יותולזכבכל הנוגע , מנחים עבור מחלקות ברמות השונות של הרשות המבצעת

, עסקים עם וכן ,מידעו תקשורתבהעוסק  טכנולוגיה מגזרה עםו ספר בתי עם פעולה ישתף זה לאומי

 סביבהה רהקשב הילד זכויותמימוש  לצורך ,אחרים וארגונים אקדמיהה, אזרחיתה חברהה

 יהגוף הממשלת 13.מגזריםה-חוצהוהארצי  האזוריוהן במישור  המקומי מישורב הן ,הדיגיטלית

 ויעמוד ,לפי הצורך ,לממשלה חוץבתוך ומ ,אחרים ורלוונטיים םטכנולוגימומחיות  תחומייסתמך על 

 .בהתחייבויותיו ועמידתובדבר יעילותו  תלויה בלתילביקורת 

 משאבים הקצאת. ד

 ליישםמנת  עלציבוריים  במשאביםשימוש  ולעשות להקצות, לגייסהחברות  מדינותה על . 28

 בסביבה ילדים שילוב ושיפור הילד זכויות של מלאה מימושן צורךל עבודה, ותכניות מדיניות, חקיקה

 הבגיש שוויוןקידום  תוך ,ילדים חיי עלהגוברת  התהשפע עם להתמודד כדי הנדרש ,הדיגיטלית

 14 .סביר מחירב שירותיםוב

 קבלתםאו  עסקיה מגזרהידי  עלמשאבים  שתרומת להבטיחהחברות  המדינות על  .29

תקציבים  הקצאת, גיוס לעניין מסמכותןיביאו לגריעה  לא ,מילאו-ןבי פעולה שיתוף צעותבאמ

 15.על ידי צדדים שלישיים וייעודם

 ומחקר נתונים איסוף. ה

 סביבהה של השלכותיהלהבנת  הכרחיים הם בקביעות המתעדכנים ומחקר נתונים . 30

 המדינה תשל התערבו היעילותערכת על זכויותיהם וה תההשפע הערכת, ילדים חיי על דיגיטליתה

 שיפולח ,ומשמעותי מקיףנתונים  איסוף ולתקצב להבטיחהחברות  המדינות על. בהשפעה כאמור

 נתונים. כלכלי-חברתי רקעמיקום גאוגרפי, מוצא אתני ולאומי ו ,מוגבלויות, גדרגיל, מ בסיס על

 ושיטות, מדיניות קיקהחל תיתתש יהוו ,לרבות מחקר המנוהל עם ועל ידי ילדים ,מחקר לצד אלה

 בוצעישל ילדים  הדיגיטליים לחייהם יםהקשור ומחקרנתונים  איסוף 16.לציבור זמינים ויהיועבודה, 

 ביותר. ותהגבוה ותאתיה מידהה אמותב ודעמיו פרטיותםתוך כיבוד 

 תלויה בלתי. בקרה ו

בין  לייכל יתהדיגיטלזכויות הילד בסביבה  תחוםש להבטיחהחברות  תוהמדינ על . 31

ם אחרים, ואת יכולתם של אותם מיסמכויותיהם של מוסדות ארציים לזכויות אדם ומוסדות מתאי

קיימים גופי פיקוח  בו מקום 17.ונציגיהםמוסדות לקבל, לחקור ולספק מענה לתלונות מצד ילדים 

 ברותהח המדינות עלעל פעולות הקשורות לסביבה הדיגיטלית,  בקרהלתלויים  ובלתיעצמאיים 

                                                           
 .37 פסקה, )2003( 5פרשנית מס'  הערה  12
 .39-ו 27 פסקאות, )2003 5פרשנית מס'  הערה 13
 .21 פסקה(, 2016, )19' מס פרשנית הערה 14
 )ב(.27 פסקה, שם 15
 .50-ו 48 פסקאות, )2003( 5פרשנית מס'  הערה 16
 7-ו 2 פסקאות, )2002( 2פרשנית מס'  הערה 17
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אפקטיבי  שימושלהבטיח  במטרהלבין המוסדות הלאומיים לזכויות אדם,  בינםשיתופי פעולה  לקדם

 18.להם הנתונות סמכויותב

 ותוהכשר מודעות העלאת, מידע הפצת. ז

זכויות  בדברהמודעות  להעלאתפרסום  מסעות תיכלער מידע להפיץהחברות  המדינות על . 32

 בצורהילדים  על ותמשפיע שפעולותיהם בגורמים מיוחדת תמקדותה תוך ,הילד בסביבה הדיגיטלית

 קהלה, מטפלים גורמיםו הורים ,ילדים עבור חינוכיות בתכניות לתמוךישירה או עקיפה. עליהן 

 זדמנויותלה הנוגעות הילד זכויות אודותהידע שלהם  את הרחיבל כדי ,מדיניותה וקובעי הרחב

מידע על האופן שבו ילדים  יכילו אלום דיגיטליים. תכניות ושירותי מוצריםמ נובעיםה סיכוניםלו

 אופן על, דיגיטליים וכישורים להפיק תועלת ממוצרים ושירותים דיגיטליים ולפתח אוריינות יוכלו

 רשתב נזקל קורבן שנפלו יםילד זיהוי ואופן ,לקורבנות הפיכתם ומניעתפרטיות ילדים  על ההגנה

 מחקרמ הנגזר ידע על התכניות את לבסס יש. לכך הנאותה והתגובה הל מחוצה או אינטרנטה

 .אחרים מטפלים גורמיםו הורים, ילדים עם התייעצויותמו

העסקי, לרבות התעשייה הטכנולוגית,  המגזר כןוילדים  עםו עבורמקצוע שעובדים  בעלי על  .33

, שוניםבהקשרים הסביבה הדיגיטלית משפיעה על זכויות הילד  בו האופןאת  הכוללת הכשרה לקבל

 ילדים של והשימוש הגישה ואופן ,הדיגיטלית בסביבה זכויותיהם את מממשים ילדים בהןהדרכים 

לזכויות אדם  ותלאומי-ןביה מידהה אמות ישוםי בדברהכשרה  לקבל גם. עליהם בטכנולוגיות

חינוך מקצועות בכל הרמות מתחום ה עליב כי להבטיחהחברות  המדינות עלהדיגיטלית.  סביבהלו

 פיתוחאת  קדםכדי ל ,הדיגיטלית לסביבה הנוגעות בסוגיות ,במהלכו והן שרותם טרוםהן  ,יוכשרו

 .שלהם הכישוריםוהעבודה  שיטותהידע, 

 האזרחית החברה עם פעולה שיתוף. ח

 קבוצות עם, לרבות אזרחיתה חברהה עםשיטתי  באופןפעולה  לשתףהחברות  המדינות על . 34

 נגיעה בעלי הםו הילד זכויות למען פועליםהוארגונים בלתי ממשלתיים  םלדיי בידי המובלות

 ותרהקשו ותכניות, מדיניות, חקיקהשל  ערכההו בקרה, יישום, פיתוח צורךל ,הדיגיטלית לסביבה

החברה האזרחית יוכלו לבצע את פעילותם  שארגוני להבטיחהחברות גם  המדינות על. הילדלזכויות 

 .הדיגיטלית סביבהל קשרב ,הילדזכויות  תהקשורה לקידום והגנ

  העסקי והמגזר ילדים זכויות. ט

 ועקיף ישיר באופן הילדמשפיע על זכויות  ,ללא כוונת רווח ותמוסדלרבות  ,העסקי המגזר . 35

 ,הילדשירותים ומוצרים הקשורים לסביבה הדיגיטלית. על העסקים לכבד את זכויות  מתן אמצעותב

 מדינותה עלהדיגיטלית.  סביבהה של הקשרב, הפרתן ןבגי יםולהעניק סעד ,בהן לרעה שימושלמנוע 

  19.זו אחריותב עמדוי שעסקים להבטיח חובה חלההחברות 

יישום והערכה של חקיקה,  ,בקרה, פיתוח לרבות ,אמצעיםב לנקוטהחברות  המדינות על . 36 

או  רשתותב שימוש עלמנו הבחובעסקים  של תםעמיד את בטיחלה מנת עלתקנות ומדיניות, 

 הזכותלרבות  ,הילד בזכויות פגיעהלאו  הלהפר יתרום או שיגרום אופןב המקוונים םשירותיב

                                                           
 7 פסקה,, )2002( 2פרשנית מס'  הערה 18
 .82-ו 42, 28 פסקאות, )2013(, 16פרשנית מס'  הערה 19
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. עליהן יםויעיל יםמהיר סעדים ,אחרים מטפלים גורמיםלילדים, להורים ול לספקלפרטיות והגנה, ו

וך בפעולות דיגיטליות כדי לתמ ,סבירזמן  פרק תוךעסקים לספק מידע ציבורי נגיש וייעוץ  לעודד גם

 .של ילדים ומטיבותבטוחות 

, עסקיים מיזמים ידי על זכויותיהם מהפרת ילדים על להגן חובה חלההחברות  מדינותה על . 37

 אינם עסקיםכאשר  גםהדיגיטלית.  בסביבהכל צורותיה,  על ,מאלימותמוגנים  יותהל הזכות לרבות

 הילדשל זכות  הלגרום או לתרום להפר עלוליםהם  ,מזיקות פעולות בביצוע ישירות מעורבים

 החברות המדינות. דיגיטליים שירותים של פעלההו עיצובמאלימות, לרבות באמצעות  לחופש

 חקיקה לצד ,מאלימות להגנה זכותהשל  ההפר למנוע במטרהחוקים ותקנות  פואכיו יפקחו, יקדמו

 20.הדיגיטלית סביבהה לש רקשבההילד  זכויות הפרות בגין ופיצוילדין  העמדהלחקירה,  המיועדת

 ולבצע, הילד בזכויות ראויה בזהירותהעסקי לנקוט  מהמגזר ידרשוהחברות  המדינות . 38

 תוך ,לציבור וזמינות גלויות יהיו אשר, הילד זכויות עלעסקים  של השפעתם בדבר ותהערכ

 21יטלית על ילדים.של הסביבה הדיג ,החמורותולעתים  ,המובחנות השפעותל מיוחדת התייחסות

 שימוש בגיןלחקור ולהעניש  ,לפקח, למנוע כדימתאימים  בצעדים לנקוטהחברות  המדינות על

 .עסקים ידי על הילד בזכויותלרעה 

העסקים שמשפיעים על  מכל לדרושהחברות  המדינות על, ומדיניות חקיקה פיתוחל בנוסף . 39

שירות  ותנאי נהלים, רגולטוריות מסגרותליישם  ,הדיגיטלית סביבהה של בהקשר הילדזכויות 

, נדסהה, עיצובל הקשור בכל בטיחותו פרטיותביותר של אתיקה,  גבוהיםה סטנדרטיםב העומדים

 או ,לילדים מכווניםהעסקים  לרבות, זאתתפעול, הפצה ושיווק של מוצריהם ושירותיהם.  ,פיתוח

המדינות  עלאחר.  אופןב יםילד על משפיעיםה עסקים או, שלהם קצהה משתמשי הם שילדים

ולעודד  ,של שקיפות ומתן דין וחשבון גבוהות מידה אמותל לציית אלהמעסקים  לדרושהחברות 

 שעסקים לדרושהחברות גם  המדינות עלהילד.  תטובל המוכוונים חדשניים אמצעיםבאותם לנקוט 

, מאוד צעירים ילדים של טפליםמ גורמיםלאו להורים ו ,גילםאת  ההולמים ,לילדים סבריםהיספקו 

 .שלהם תוהשיר תנאי לגבי

 ושיווק מסחרי פרסום. י

 מנת עלעל עיבוד נתונים אישיים  כלכלית מסתמכיםההדיגיטלית כוללת עסקים  הסביבה . 40

 על להשפיע ,במתכווןשלא  או מתכווןב, שעלול באופן, בתשלום תוכן או הכנסות מניב תוכן למקד

 היוצרים, מסחריים שותפים מספרב כרוכים עיבודה תהליכימרבים  של ילדים. דיגיטליות חוויות

לרעה  שימושלהפרות או ל גרוםל עלולהש ,אישי מידעשרשרת הספקה של פעילות מסחרית ועיבוד 

 לעבר הילד פעולות את יםכוונשצופים ומ עיצוב, לרבות באמצעות פרסום מאפייני הילד בזכויות

 שלבמיקומו  אואו שימוש במידע אישי  ,שינהל הפריעל לולותשע אוטומטיות הודעות, קיצוני תוכן

 .לו זיקלה עלולה מופק מסחרי תוכןל אותו לכוון במטרה ילדה

 להסדיר בואםב במעלה ראשוןה השיקול את הילד בטובת לראותהחברות  המדינות על . 41

צבת מוצר וצורות , החסות מתן בירורב להפריד יש. םלהפרסום ושיווק המופנים אל ילדים ונגישים 

                                                           
 .60 פסקה, שם 20
 .65-62, 50 פסקאות, שם 21
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 או מגדריים סטריאוטיפים קידום ולאסור ,אחר תוכן מכל מסחרי באופןאחרות של תוכן מופק 

 .ייםנגזע

יעד -ממוקד שיווק אוילדים  של פרופיילינג יצירת על בחוק לאסורהחברות  המדינות על  .42

או הנגזרים,  ייםממשה ניהםיירישום דיגיטלי של מאפ סמךמכל גיל למטרות מסחריות על  לדיםיל

או זיקה.  קשרפי  על יעד-ממוקד ושיווק פרופיילינג או, שיתופייםלרבות נתונים קבוצתיים או 

 הבסביב פרסום, חווייתי, פרסום רגשות חקירת ,שיווק-על נוירו ותנסמכה מסחריותעבודה  שיטות

המערבים  ,ושירותים יישומיםמוצרים,  לקדם במטרה ,של מציאות וירטואלית ומציאות רבודה

 יאסרו. ,באופן ישיר או עקיף ילדים

   וסעדים לצדק נגישות .יא

 סביבהה של הקשרב משפטה למערכת בנגישות ייחודייםמתמודדים עם אתגרים  ילדים . 43

חקיקה המטילה סנקציות  היעדרמ, בין היתר, נובעים אלה. אתגרים מגוונותמסיבות  ,הדיגיטלית

או בזיהוי  ראיות השגתב קשיים, הדיגיטלית סביבהה לש בהקשר ייחודב הילדזכויות  הפרת בגין

 או הפרתם ומהי ,זכויותיהם בדבר מטפלים גורמים, הורים ולדיםי של מודעות העדראו מ ,עבריינים

 למסור נדרשים לדיםיכש התעורראתגרים נוספים עלולים ל שימוש לרעה בהם בסביבה הדיגיטלית.

 ,חבריהם מצד תגמול פעולותמ פוחדיםהם  כאשראו  ,או פרטית הרגיש מקוונת לותיפע אודות מידע

 או מחרם חברתי.

 ראויים יםטיופיש-ולא יםשיפוטי ניםמנגנושל  קיומםכי  להבטיחהחברות  המדינות על  .44

 ידוע יהיה ,הדיגיטלית לסביבה ותהקשור הילד זכויות של תוהפר בגיןסעדים  מתןל ואפקטיביים

 דיווחלו לתלונות מנגנונים עלונציגיהם.  הילדים לכלל מידי באופן ניםזמי המנגנוניםו הרחב לציבור

 וזמינים ילדים לשימוש ידידותיים, נאותים תגובה זמני בעליללא תשלום, בטוחים, חסויים,  להיות

קבוצתיות, לרבות תביעות ייצוגיות  תלונותהגשת  לאפשרהחברות  המדינות על. נגישים בפורמטים

שירותים ייעודיים  באמצעותהיתר  בין ,אחר הולם סיועמשפטי או  סיוע לספקו ,ריתציבווליטיגציה 

 .באמצעותה או דיגיטליתהלילדים שזכויותיהם הופרו בסביבה 

 שלמסגרות להפניית מקרים  בקביעות ולערוך לפקח ,לתאם, לקבועהחברות  ינותמדה על . 45

 םאמצעי וכללי הללוהמסגרות  22.רבנותקו  לילדים אפקטיבית תמיכה ולמתןהפרת זכויות הילד 

הכשרה בנושא זיהוי ילדים ה על .קורבנות ילדיםשל  מחדשחברתי  שילובלו מעקב ,טיפולל, זיהויל

 האמצעים על קי שירותים דיגיטליים.לספ היתר בין שתסופקפניה, הלהיכלל במנגנוני ה קורבנות

ומשנית  חוזרת פגיעה למנוע במטרה ,יםלילד וידידותייםמוסדיים -בין להיות אלה מסגרות שיסופקו

עשוי לדרוש הגנות ייעודיות לשמירה על  האמור. לדין וההעמדה החקירה תהליכי במהלך לדיל

 .הדיגיטלית סביבהל הקשורים נזקיםעל  פיצויול ותסודי

, תנצלותלה דרישה מסוימים ובמקרים ,בגין הנזק פיצויים והן השבה הןיכלול  הולם פיצוי . 46

 םמנגנוניה 23.אחרים שירותיםפסיכולוגיים או  שיקוםהסרת תוכן בלתי חוקי, גישה לשירותי  ,ןתיקו

של ילדים ואת הצורך  םפגיעותבחשבון את  יביאולהפרות בסביבה הדיגיטלית,  ביחס סעד למתן

                                                           
 , נספח.60/147. ראו גם את החלטת העצרת הכללית 22פסקה  ),2017(, 21פרשנית מס'  הערה 22
 .24 פסקה, )2003( 5פרשנית מס'  הערה 23
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שהפרות  להבטיחהחברות  מדינותה על. ועתידי מתמשך נזק לעצור כדי בעניינם המהיר פעולהב

 .האפקטיבי יישומןל נוגעיםה דיניםבו במדיניותרפורמות  באמצעות, לרבות שנוילד לא זכויות הי

 נגד פשעים בגין לדין עמדההבו חקירהבנוספת  מורכבות יוצרות דיגיטליותה טכנולוגיותה . 47

 שימוששבהן  דרכיםל להתייחסהחברות  המדינות על. לאומייםלחצות גבולות  יםשעלול ,ילדים

 בכל ולנקוט ,נגד ילדים פשעים בגין לדין עמדהוה חקירות מסכל או מאפשרגיטליות בטכנולוגיות די

 שותפים עם פעולה שיתוףהיתר תוך  בין, לנפגעים סעדים מתן האכיפ, המניעל הזמינים םאמצעיה

 שופטיםלו תובעיםלהכשרה ייעודית לאנשי אכיפת החוק,  לספקהמדינות החברות  על. לאומיים-ןבי

 שיתוף באמצעות לרבות, הדיגיטלית סביבהלבאופן ספציפי  הקשורות הילד זכויות של תוהפר בדבר

 .לאומי-ןבי פעולה

 בזכויותיהם לרעה שימושבגין  סעד קבלתב מיוחדיםעלולים להתמודד עם קשיים  ילדים  .48

 על 24.גלובליותה יהםפעולות של בהקשר בייחוד, עסקיים מיזמים ידי על הדיגיטלית בסביבה

 ותפעול פעילותשל  בהקשר הילד זכויותומימוש  הגנה, לכיבוד אמצעים לשקולהחברות  המדינות

 העסקית לפעילות החברהובלבד שקיימת זיקה סבירה בין המדינה  ,יםטריטוריאלי-חוץ עסקיים

 מבלי ,םיעילייספקו מנגנוני תלונה  שעסקים להבטיחהחברות  המדינות על. בדבר הנוגעת

 שסוכנויות להבטיח גם. עליהן מדינהה מטעם יםלסעדגישה  ילדיםבפני  יחסמו אלהכ מנגנוניםש

כגון אלה הקשורות לבריאות ובטיחות, הגנה על  ,הילדלזכויות  הנוגעותבעלות סמכויות פיקוח 

 הפרות בגין יםמתאימ סעדיםושיווק, יחקרו תלונות ויספקו  פרסום, מידע וזכויות צרכנים, חינוך

  25.הדיגיטלית בסביבה ילדה בזכויותלרעה  שימושאו 

 מתאימהה ברגישות ,גילם את ההולם באופןמידע  לילדים לספק חברותה מדינותה על . 49

הזמינים להם  סעדיםו שירותיםוותלונות,  דיווחל םמנגנוני, זכויותיהם אודות ,םהל המובנת בשפהו

יש לספק  זהדע הדיגיטלית. מי סביבהה בהקשרבזכויותיהם  לרעה שימושאו  ותבמקרים של הפר

 .עבורם או ילדים עםמקצוע העובדים  בעלילו מטפלים גורמיםלגם להורים, 

VI. יותאזרח וחירויות זכויות  

 למידע הגיש. א

. למידע גישהל םזכות את לממש לילדים ייחודית הזדמנות מספקת הדיגיטלית הסביבה . 50

 על 26.חשובה פונקציה מהווים, מקווןלי ותוכן דיגיט לרבות ,ומידע תקשורת אמצעיבמובן זה, 

של  הוכי מימוש ,הדיגיטלית בסביבה המצוי מידעלגישה  תהיה ילדיםלש להבטיחהחברות  המדינות

 .לאמנה 13 בסעיף המנויות תלמטרו חוץנוהדבר  וכאשר לדין בכפוףרק  תוגבללמידע  הגישהזכות 

 גילאת  ההולם, ומעצים נאותיטלי ביצירת תוכן דיג ולתמוך לספק החברות המדינות על . 51

לרבות  ,של מידע רחב מגווןל ילדים של גישתם את ולהבטיח, המתפתחות יכולותיהם ואת הילדים

תרבות, ספורט, אמנויות, בריאות, עניינים אזרחיים  בתחומימידע המוחזק בידי גופים ציבוריים, 

 .הילדופוליטיים וזכויות 

                                                           
 .67-66 סעיפים, )2013( 16פרשנית מס'  הערה 24
 .43-ו 30 סעיפים, )2013( 16פרשנית מס'  הערה 25
 .47 פסקה, )2016( 20; והערה פרשנית מס' 35, פסקה )2005(, 7פרשנית מס'  הערה 26
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 מגווןב שימושבאמצעות  נאות תוכן של ותפוצתו הפקתו את לעודדהחברות  המדינות על . 52

, רשויות שידור, מוזאונים, תקשורת כלי, לרבות ילאומ-ןביהו לאומיה במישור ומקורות צורותת

הספקת  מיוחד אופןב לקדם החברות המדינות עלספריות וארגונים חינוכיים, מדעיים ותרבותיים. 

 ,ותאתני מיעוטיםהמשתייכים לקבוצות  וילדים מוגבלויות ליבע ילדים עבור מועילתוכן מגוון, נגיש ו

מבינים  שילדים שונותבשפות  לוונטיהמידע הר הנגשת. ותאחר מיעוטים קבוצותו ותיליד, ותלשוני

   27.שוויוןקידום ערך ה על תמשמעותיו תחיובי השפעהבעלת  להיותעשויה 

, ומגוון איכותי מקוון מידע של לקיומו מודע היהי ילד כל כי להבטיחהחברות  המדינות על . 53

 שחיפוש להבטיח עליהן. בקלות לאתרו ויוכל, פוליטיים או מסחריים אינטרסיםמ חופשילרבות תוכן 

מסחרי  מניע בעלבתשלום  תוכןל קדימות תנולא י ,ההמלצ מנגנונילרבות  ,וסינון מידע אוטומטי

 ון זכות הילד למידע.של ילדים או על חשב ותבחירהאו פוליטי על פני 

או  דרייםמג וטיפיםאסטרי על מבוססה ,להכיל מידע מפלה עלולההדיגיטלית  הסביבה . 54

 מסולף מידענרטיבים שקריים, מידע מוטעה,  וכן, ניצול והמעודד פורנוגרפי מידע, מותאלי, יםגזעני

ממקורות רבים,  גיעהל עלול זה. מידע המזיק או תיחוק בלתי בפעילותומידע המעודד ילדים לעסוק 

 המוכרזות, עברייני מין או קבוצות חמושות מסחרי תוכן יוצרי, אחרים משתמשיםמ ביניהם

מזיק  תוכן פנימ ילדים על להגןהחברות  המדינות על. ואלימות יצוניותק קבוצותאו  טרור קבוצותכ

 יםנחמ יםווק יישמוו יפתחו אחרים רלוונטיים תוכן דיגיטלי וספקישעסקים  ולהבטיח, מהימן ובלתי

 תוךו, ביטויה ופשוח למידע הילד תיולילדים גישה בטוחה לתוכן מגוון, תוך הכרה בזכו ואפשריש

 על 28.יםמתפתח ילדיםשל  הםויכולותי הםבהתאם לזכויותי ,מזיק חומר פנימילדים  עלהגנה 

 אחד בקנה עלותל ,אחרותאו  ותאלקטרוני, אינטרנטיותמידע  להפצת מערכות תהפעלל ותהגבלה

אחרים לחסום את  לגורמים יאפשרו או במכוון יחסמו לאהמדינות החברות  29.לאמנה 13 סעיף םע

 חלקי באופן םא בין, גאוגרפי אזור בשום אינטרנטל החיבור או הסלולרהספקת החשמל, רשתות 

 למידע ולתקשורת. יםילד של גישההלעכב את  העלול תוצאתוש דבר, מלא או

 תייגל ,ילדים משתמשים בהם דיגיטליים שירותים של ספקים לעודדהחברות  המדינות על  .55

 גם. עליהן תוכןהאו מהימנות  גילל התאמה לפי דוגמהל ,להבנה נתניתה תתמציתי בצורהחומר 

 גורמיםל הוריםלנגישה, הכשרה, חומרים חינוכיים ומנגנוני דיווח לילדים,  כוונהה מתן לעודד

גיל או  על מבוססותה מערכות על 30.בדבר הנוגעיםמקצוע  בעלי של קבוצותלו מחנכיםל, מטפלים

של  עיקרוןה עםבקנה אחד  עלותל ,גילםאת  הולםלהגן על ילדים מתוכן שאינו  מיועדותש ,תוכן

 .נתונים מזעור

 המידה אמותב, הנחיותב יעמדו דיגיטלי שירות ספקי כי להבטיחהחברות  המדינות על . 56

 על .דיןפי  ועל מידתיים, הכרחיים שהםתיווך תכנים ל םכללי ולאכוף 31הרלוונטיים יםובנהל

אחרות  טכנולוגיותבו יותספר בית סינון במערכות, תוכן בבקרת שימושמ להימנעהמדינות החברות 

 השימוש ;תהדיגיטלי בסביבה למידע ילדים של גישתםאת  להגבילמנת  על ,בטיחות מוכוונות

                                                           
 .48-47פסקאות  )2016( 20;  והערה פרשנית מס' 46, פסקה )2013( 17רשנית מס' פ הערה  27
 .35 פסקה, )2005(, 7; והערה פרשנית מס' 58, פסקה )2013 (16'  מס פרשנית הערה 28
 .43 פסקה, )2011( 34לזכויות אדם, הערה פרשנית מס'  הוועדה 29
 .59-ו 19 פסקאות, )2013( 16פרשנית מס'  הערה 30
 .61-ו 58 פסקאותב, שם 31
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 יועל הבקרו תוכןה תיווךלילדים. יש לאזן בין  מזיק תוכןזרימת  למניעת יוגבל רק באמצעים אלה

 .פרטיותלזכויותיהם לחופש הביטוי ו עיקרב ,הילד זכויות של אחרות הפרת מפניהזכות להגנה  לבין

 הנוגעיםנים אחרים וארגו תקשורת כליעל ידי  נקבעיםה מקצועיים ואתיקההתנהגות  כללי . 57

 .לילדים קשוריםה דיגיטליים והזדמנויות סיכונים עללדווח  יש בוש אופןהעל  הנחיה יכללובדבר, 

 עליהו ,עבירה ינפגעשל ילדים  םזהות את ףחוש שאינו ,ראיות תמבוסס דיווח אפשרת זוהנחייה 

  .אדם לזכויות ותלאומי-ןבי מידה אמות םע התיישבל

 ביטויה חופש .ב

מידע ורעיונות  העבירשל ילדים לחופש ביטוי כוללת את החופש לחפש, לקבל ול םזכות . 58

 מהווההדיגיטלית  הסביבה כי 32אמצעי תקשורת לפי בחירתם. ילדים דיווחו אמצעותב, יםסוגה מכל

עם אחרים,  אינטראקציההשקפותיהם הפוליטיות. , דעותיהם ורעיונותיהם תעמשמעותי להב מרחב

 פגיעותאו  קיפוח שלבמצבים  לדיםלילסייע  עשויהחוויותיהם  את שחולקים, יםבאמצעים טכנולוגי

 לבטא את עצמם.

, מסננים כגון באמצעיםילדים לחופש ביטוי בסביבה הדיגיטלית,  של םזכות עלהגבלה  כל . 59

 להיות אלה הגבלות מאחורי יםהרציונל על. ומידתית צהנחו, ןדיפי  לע תהא ,אבטחהלרבות אמצעי 

מידע  לילדים לספקהחברות  המדינות על. גילםאת  הולמתהבשפה  לילדים ולהימסר פיםשקו

אופן יצירת  על ובמיוחד, הביטוי לחופש זכותם של יעילה מימושהעל אופן  הכשרהוהזדמנויות 

 לסטות מבליו ,של אחרים םוכבוד יהםזכויותוד כיב תוךתוכן דיגיטלי בצורה בטוחה,  ושיתוף

 להסתה לשנאה ולאלימות. ותקשורההחוק, דוגמת אלה  הוראותמ

 להפוך עלוליםהאחרת בסביבה הדיגיטלית  אוהמביעים את דעתם וזהותם הפוליטית  ילדים . 60

 קפנותות פנימ ילדים על להגןהחברות  המדינות על. ענישה או איומים, עוינות, ביקורת למושא

 לעמוד לדין. ילדים אינם אמורים להיות יםדיגיטלי מעקבו דליפת מידעואיומים, צנזורה,  מקוונת

, פלילית יקהחקב המעוגנים איסורים הפרו אם זולתדעותיהם בסביבה הדיגיטלית,  ביטוי בגין

 .לאמנה 13 סעיףבקנה אחד עם  והעולים

 עלמסוימות,  עולם השקפות םודימניעים מסחריים ופוליטיים לק של בקיומם בהתחשב . 61

 שיווק, פרופילים יצירת, אוטומטיים מידעבתהליכי סינון  שימוש כי להבטיחהחברות  המדינות

של ילדים לגבש ולבטא את דעותיהם  םיכולתב ערבותיאו  יתמרנו, יחליפו לא ,החלטות וקבלת

   בסביבה הדיגיטלית.

 והדת המצפון, המחשבה חופש. ג

זכותו של הילד לחופש המחשבה, המצפון והדת בסביבה  את לכבדהחברות  המדינות על . 62

 קבועול מידע על להגנה דרהסאלעדכן  או הנהיגל חברותה דינותהמ אתהדיגיטלית. הוועדה מעודדת 

לחופש  ילדהשל  ובזכות ותו מתערבא ותמתמרנש פעולות, מגדירים ואוסרים על שמזהים עקרונות

 מערכות. רגשית התערבות או חקירהעל ידי  ,המחשבה והאמונה בסביבה הדיגיטלית, לדוגמה

החברות  המדינות על. ילדהמסקנות על מצבו הפנימי של  להסקתלשמש ככלי  ותעלולאוטומטיות 

                                                           
 .16' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  32
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על  להשפיעמנת  עללסינון מידע  מערכותבאוטומטיות או  ערכותבמ שימוש ייעשה לאש להבטיח

 .שלהם ההתפתחות או ההזדמנויות את להגביל כדיאו  ,של ילדים םיהאו רגשות םתנהגותה

או  ,אמונותיהם או דתם שלבייענשו  לא ילדים כי להבטיחהחברות  המדינות על . 63

או  םתד ביטויילדים ל של םאחרת. מימוש זכות דרך בכל יוגבלו לא בעתידשלהם  הזדמנויותש

 .ומידתיות נחוצות שהן, חוק מכוחכפוף רק להגבלות  יהיההדיגיטלית  בסביבה יהםאמונותל

 השלווה התקהלותוה ההתאגדות חופש. ד

את הזהויות החברתיות, הדתיות, התרבותיות,  גבשלילדים ל מאפשרתהדיגיטלית  הסביבה . 64

 צורךל ורייםציב ובמקומות שלהםבקהילות  חלק לקחת, האתניות, המיניות והפוליטיות שלהם

להם  העניקהילדים דיווחו שהסביבה הדיגיטלית  33.וגיוון חברתי לכידות, תייםתרבו םחילופי, ניםדיו

 אחרים גורמיםו החלטות מקבלי, אחרים ילדים עם ודיון דעות החלפת, למפגש טובותהזדמנויות 

 34.משותפים אינטרסים בעלי

 של םזכות על יגנווהמדיניות שלהן  , התקנותהחוקים כי להבטיחהחברות  המדינות על . 65

באופן חלקי או בלעדי בסביבה הדיגיטלית. אין להטיל הגבלות  פועליםהילדים להשתתף בארגונים 

פי  על למעט ,דיגיטליתה בסביבה שלווה והתקהלותהתאגדות  לחופשילדים  של זכותםעל מימוש 

אינם סובלים מהשלכות פוגעניות  על מדינות החברות לוודא שילדים 35.ומידתיות נחוצות שהן, דין

, הגבלה או מניעת ספרה מבית הרחקה, כגון בהתאגדויות בסביבה הדיגיטלית השתתפותכתוצאה מ

להיות בטוחה, פרטית וחופשיה  אמורה כאמור. השתתפות רישומים פלילייםאו  ,עתידבהזדמנויות 

 .פרטיים או ציבוריים גופיםממעקב על ידי 

 לתמוך הןהדיגיטלית עשויות גם  בסביבה קשרים פיתוחלזדמנויות ציבורית וה נראות . 66

אדם. הוועדה מכירה בכך  זכויות כמקדמיולהעצים ילדים  ,יםילד ידי על המובלבאקטיביזם 

 ,יםפגיע םבמצבי ילדיםולעל זכויות אדם,  המגנים ילדיםלשהסביבה הדיגיטלית מאפשרת לילדים, 

, בהם לתמוךהחברות  המדינות עלהתאגדויות.  וליצור כויותיהםזאת  קדםל, זה עם זהלתקשר 

 .טחונםיב את ולהבטיח ,ייעודיים דיגיטליים מרחביםיצירת  על להקלזה  ובכלל

 לפרטיות הזכות. ה

 ולמימוש ןטחויבללכבוד,  לזכותם, עצמאית לפעול ילדים של םיכולתל חיונית היא פרטיות . 67

 ,חינוכיות הטבות להם להציע במטרה להיעשותם אישי של ילדי מידע עיבודעל זכויותיהם. 

 ידי על ועיבודו מידע איסוףמ רםהיגל יםשל ילדים עלול םבריאותיות ואחרות. איומים על פרטיות

גניבת זהות. איומים עלולים  גוןכ ליליתוכן מפעילות פ ,אחרים וארגונים עסקים, ציבוריים מוסדות

 ,לדוגמה ,אחרים גורמים או חברים, םהותימשפח בני ושל עצמם הילדים של לותיפעהמ גם םרהיגל

 ילד. אודות מידע שחולק זר אדם או ,באינטרנט תמונותעל ידי הורים שמשתפים 

, רגשות, תקשורת, מיקום, פעילות, ילדים של זהות אודות מידע להכיל עלולים נתונים . 68

של נתונים אישיים, לרבות נתונים  . שילובים מסוימיםאחרים פרטים וכן, יחסים ומערכות בריאות

                                                           
 .45-44 פסקאות, )2016( 20; והערה פרשנית מס' 21, סעיף )2013( 17פרשנית מס'  הערה 33
 .20' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  34
 .34-ו 6 פסקאות, )2020( 37לזכויות האדם, הערה פרשנית מס'  הוועדה 35
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 עיבוד הכוללת בין היתר דיגיטלית התנהלות. מסוים ילדלזיהוי של  הביאל יםעלולביומטריים, 

 הפכה ,המוני ומעקב מידע סינון, תזהו אימות חובת, תנהגותה מיקוד, פרופיילינג, יאוטומט נתונים

ילדים  של םבזכות אסורהרותית או להוביל להתערבות שרי יםעלול אלה יישומיםשבשגרה.  לדבר

בשלבים מאוחרים  גם עליהם להשפיע שימשיכו ,ילדים על שליליות השלכות בעלי להיותו לפרטיות

 .חייהם של

 כל, לפיכך. לחוק מנוגדת אושרירותית  אינהש בתנאי תותרשל ילד  ופרטיותב התערבות   .69

 תוך, ולטובת הילד ראויה לתכלית, תודתימיב, חוקעל פי  תעשה לפרטיותשל ילד  בזכותו תערבותה

 .הליעדי או יהלמטרות ,האמנה להוראות בסתירה מודעת ולא ,נתונים ורמזע בעיקרון עמידה

ואחרים כדי להבטיח  מנהליים באמצעים, חקיקה באמצעי לנקוטהחברות  המדינותעל  . 70

 אתהסביבות שמעבדות  בכלו הנוגעים בדבר הארגונים כל מצדילדים  פרטיותוהגנה על  כיבוד

ים לסעד גישה ספקלו עצמאי חופיק ,שקיפות, יםחזק בטיחות אמצעי לכלול החקיקהעל . םהנתוני

ם ידהמשפיעים על ילדיגיטליים ושירותים  שמוצרים לדרושהחברות  המדינותעל . בגין הפרות

 תוהגנ פרטיות בנושא החקיקה אתלבחון בקביעות  עליהן .לפרטיותם תודעה מתוך במקור יעוצבו

או מקריות של פרטיות  תונמכוו ותהפר ימנעוש ונהלים הליכיםהקיומם של  את להבטיחו ,מידע

 יםנאות עיםאמצ לשקולהחברות  דינותהמעל  ,נחשבת לאמצעי ראוי הצפנה בו מקוםילדים. 

 .ילדים לש מיני לניצול הנוגע חומר עלאו  יםילדב והתעללות מיניהמאפשרים זיהוי ודיווח על ניצול 

 .ומידתיותלעקרונות של חוקיות, נחיצות  בהתאם ,כאלה אמצעים בקפידה להגביל יש

 לדהי תשהסכמ יבטיחו, המדינות החברות ונתוני דובילע ת הילדהסכמ מתבקשת בו מקום . 71

ידי הורה  על, המתפתחהילד  של ויכולתו גילול בהתאם או, ,סייג ללאו תומודע מתוךידו  על תינתן

לעבד את  עצמו הילד של הסכמתו בו מקום. נתוניםה עיבודלפני  תקבלתו ,אחר מטפל גורםאו 

 ארגוניםמ ידרשו, המדינות החברות הורית הסכמה ונדרשת מספקתנחשבת לבלתי  האישיים תוניונ

 המטפל אחר גורםאו  ההורהידי  עלו פן מיודע ומלאבאו הניתנ שההסכמה לאמת זההמעבדים מידע 

  .בילד

 קלה גישהאחרים  מטפלים לגורמים או ולהוריהם ילדיםל להבטיחהחברות  דינותהמעל  . 72

 המאוחסניםולמחוק נתונים  ,מעודכנים מדויקים או שאינםנתונים  לתקן יכולתלנתונים מאוחסנים, 

יות, אנשים פרטיים או גופים אחרים, בכפוף להגבלות או שלא לצורך על ידי רשויות ציבור כדין שלא

זכות הילדים לחזור בהם מהסכמתם  את גם להבטיחהחברות  המדינותעל  36.הדין פי עלסבירות 

 עילות מראה לא המידעהגורם שבשליטתו מצוי  בו מקום יםאישי נתוניםולהתנגד לעיבוד 

גורמים ול להורים, לילדים ידעמ קלספהחברות גם  המדינותעל . עיבודה לנחיצות לגיטימיות

 .נגישה ובמתכונת לילדים המתאימה, בשפה אלה סוגיותעל  מטפלים

 יחידיםלו לארגונים, המדינה רק לרשויות יםנגיש להיותשל ילדים  יםהאישי נתוניםה על . 73

 ביקורות של אמצעים כגון ,הוגן להליך ביטחונותבעמידה  תוך, דיןפי  עלאותם  לעבד המורשים

לרבות  ,מוגדרות למטרותהקשר  בכל פיםשנאס ילדים של נתונים על 37.בקביעות וחשבון דין מתןו

 נתונים .בלבד בחוק קבועותה מטרותל שמשלו ניםמוג להיות ,תדיגיטלי בתבניתפליליים  רישומים

                                                           
 .10 פסקה, )1988( 16לזכויות אדם, הערה פרשנית מס'  הוועדה 36
 .46 פסקה, )2016( 20; והוועדה לזכויות הילד, הערה פרשנית מס' שם 37
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שימוש בו  מקוםשימוש למטרות אחרות.  הםב ייעשה ולא ,לצורך לאאו  כדין שלא ויוחזקאלה לא 

והשכלה  חינוךבהקשר של  לדוגמה, אחר בהקשרלילד  להועיל עשוי מסוים בהקשר שנאסף מידעב

 גורםלהסכמת הילד, ההורה או  כפוףבו באחריות, בשקיפות יעשה הכז מידעתיכונית, השימוש ב-על

 .העניין לפי, אחר מטפל

 ,ילדיםשל  אחרותותי זכויות שריר באופן יגבילו לא מידע להגנת חקיקהו אמצעים, פרטיות . 74

מידע תכבד את  תשחקיקה להגנ יבטיחו. המדינות החברות הגנהלכגון זכותם לחופש הביטוי או 

של הסביבה  ההיקףהדיגיטלית.  סביבה יחסב ילדים של האישי המידע אתו לפרטיות הילד זכות

 שירותים של תריו רחב מבחרוכולל  ,מתמשכת טכנולוגית חדשנות באמצעותהדיגיטלית מתרחב 

" קשורות" להיות הופכותזמנם  אתילדים מבלים  בהןשסביבות  ככלבגדים וצעצועים.  גוןכ ,ומוצרים

 המדינות על כךהשימוש בחיישנים מוטבעים הקשורים למערכות אוטומטיות,  באמצעותלזו  זו

והגנת  לרגולציה יםכפופ יהיו אלהשהמוצרים והשירותים שתורמים לסביבות  להבטיח החברות

כגון רחובות,  ,ציבוריים בהקשרים בעיקר, זאת. פרטיות לשאחרים  סטנדרטיםלומידע איכותית, 

 והבית. ,קולנוע בתיו חנויות לרבות, םיעסקי מקומותו ובידור ספורט אתרי, ספריותבתי ספר, 

וד , יבוצעו תוך כיבבהם הקשור אישי מידע שלאוטומטי  עיבודו ילדים אחר דיגיטלי מעקב   .75

 ללא ,שגרתי באופןהמדינות החברות להימנע מביצוע המעקב ועיבוד  על .לפרטיות הילד זכות

 אין; מטפלה הגורםאו  הורהה ידיעת ללא ,או במקרה של ילדים קטנים ,ידיעת הילד ללאאבחנה או 

 תמיד לשקול ישו ללא מתן הזכות להתנגד לו, חינוכיות וטיפוליות ,בסביבות מסחריות מעקבלקיים 

 פחותה. פרטיותב שפגיעתם להשגת המטרה המבוקשת הזמינים אמצעיםה את

 כיבוד תחוםב מטפלים גורמיםו הורים בפנימיוחדות  בעיות מעוררתהדיגיטלית  הסביבה . 76

למטרות בטיחות, כגון מעקב אחר  מקוונת פעילות לבקרת יםטכנולוגי אמצעים. לפרטיות הילדזכות 

 חיפושלאו  חירוםלקו  הלמנוע מילד גיש יםעלול בזהירות יםושמימ שאינםושירותים,  מכשירים

 אודות ציבורה אתו מטפלים גורמים ,הורים, ילדים להדריךהחברות  המדינותעל אחר מידע רגיש. 

המדינות  על, בנוסףלסכן זכות זו.  העלול התנהלותםועל האופן שבו  ,לפרטיות הילד זכות חשיבות

 של הקשרב לפרטיות הילד זכותלכבד ולהגן על  ניתן בהם ניםהאופ בדברהחברות לספק הדרכה 

הפעילות  לע מטפלים גורמיםהורים ו של בקרהתוך שמירה על בטיחותם.  ,הדיגיטלית סביבהה

 .לצורכי הילד המתפתח ומותאמת מידתיתלהיות  צריכה ילדיםהדיגיטלית של 

 או )אוואטר(  וירטואלית דמותשל  בתמונותרבים משתמשים  ילדיםהאינטרנטי,  במרחב  .77

 המדינותעל בהגנה על פרטיות הילדים.  החשוב. דרך פעולה זו על זהותם ניםשמג בדויים בשמות

 ולהבטיח, אנונימיות לבין פרטיותל-ועיצוב חותבטיל-עיצוב בין תהמשלב גישה לדרושהחברות 

, מקוונת תוקפנות גוןכ ,כדין שאינהלהסתיר התנהגות מזיקה או  שנועדו ותאנונימי פעולה  שדרכי

בסביבה  ילדה של ופרטיות על הגנה. בשגרה מיושמות אינן והתעללות מיניניצול  אושטנה  רידב

 איום מהוויםעצמם  מטפלים גורמיםה או וריםהה בהןהדיגיטלית עשויה להיות חיונית בנסיבות 

ם כאלה עשויים הטיפול בילד. מקרי בדבר במחלוקת מצויים הם בו מקוםאו  ,הילד בטיחות על

 ייעוץ משפחתי או שירותים אחרים. לרבות ,לפרטיותהגנה זכות הילד לשם  לדרוש התערבות נוספת
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 פטורים יהיו ,הדיגיטלית בסביבה הפועלים ,לילדים צייםיעוי וא תייםמניעספקי שירותים   .78

 התאםב ונתניי אלה שירותים 38.אלהגישה לשירותים  למתן כתנאיהורית  הסכמהלמכל דרישה 

 של פרטיות והגנה על הילד. יםגבוה סטנדרטיםל

 לזהות וזכות לידה רישום. ו

של  לידה רישום יאפשרוש ,ותדיגיטלי זיהוי מערכותב שימושלקדם  החברות מדינותהעל  . 79

, לשירותים גישההעל מנת להקל על  ,תולאומירשמית על ידי הרשויות ה יוכר אשר, הילדיםכל 

של זכויות ילדים על פי האמנה  הפרהתורם לרישום לידה  היעדר .ורווחה וךחינ, בריאות לרבות

לרבות  ,עדכנית בטכנולוגיה להשתמשהחברות  מדינותהעל . להוהפרוטוקולים האופציונליים 

 של ,מרוחקים באזורים ילדים לש מיוחדב ,ותכדי להבטיח גישה לרישום ליד ,יחידות רישום ניידות

 הונהגוש לפני שנולדו ילדים של וכן ,קיפוחילדים בסיכון ובמצבי  של ילדים פליטים ומהגרים,

 המדינות על ,ילדים עבור אלה מערכותאת התועלת של  להבטיח מנת על. ותדיגיטלי רישום מערכות

קהילתית  מעורבות לקדם, יקוחפ מנגנוני להקים, מודעותה להעלאתפרסום  מסעות לערוךהחברות 

 בריאות פקידי, נוטריונים, שופטים, ציבור אנשישונים, לרבות  יםגורמ אפקטיבי בין תאום ולהבטיח

 על חזקה הגנות מסגרתקיומה של  אתגם להבטיח  ןהילד. עליה תלהגנ סוכנויות של אדם וכוח

 .הילדים נתוניו פרטיות

.VII ילדים נגד אלימות 

ילדים על ידי יצירת אלימות נגד  תלהפעל חדשות דרכים לאפשר הלולע הדיגיטלית הסביבה . 80

כגון  ,משברים. לאחרים או לעצמם להזיקלכדי  עדילדים יסבלו מאלימות ו/או יושפעו  בהםמצבים 

 זמן יותר מבלים הילדיםאלה  ובנסיבות הואיל, מקוון נזק גרםל הסיכון את להגביר, עלולים מגפות

 .וירטואליות בפלטפורמות

 מיניות למטרות ילדים לשדל כדי דיגיטליות ותבטכנולוגי להשתמש עלולים מין עברייני  .81

 הפקהב, (סטרימינג) חי מקוון בשידור ,לדוגמה ,ילדים של מקווןמיני  בניצול באמצעותן להשתתףו

 ,מיני ניצול לרבות, ניצולו ימותובאמצעות סחיטה מינית. אל ,מיני ניצולאופי של  בעלחומר  תוהפצ

 ,ך מעגל האמון של הילד, על ידי בני משפחה או חבריםגם בתו בצעלהת יםעלול יםמקוונ והתעללות

לרבות בריונות ואיומים  ,מקוונת תוקפנותועלולים לכלול  ,על ידי בני זוג ,תבגריםמשל  במקרהאו 

 המופקכגון חומר  ,מיניאופי  בעלי דימוי או כיתוב של, יצירה או שיתוף ללא הסכמה הטוב השםעל 

 התנהגות, חיתוך כגון, עצמית-וקידום התנהגות של פגיעה ,כפייהאו /ו שידול ידי על עצמאית

 לקדםהחברות  המדינות על ,מקום בו פעולות אלה בוצעו על ידי ילדים. אכילה הפרעות או אובדנית

   39.ניתןהככל  ,שיקוםהגנה ו ,העימנ המקדמות מאחהצדק  של שותגי עבור הילדים המעורבים

פני מ ילדים על להגן כדי מנהלייםאמצעים ו חקיקהים באמצע ונקטיהחברות  המדינות . 82

, המשפטיות מסגרותה של קבועים, עדכון ואכיפה בחינה תוךבסביבה הדיגיטלית,  אלימות

 מקוונות אלימות של ומתהווים יםמוכר יכוניםס פנימ ילדים על שמגינות מוסדיותהו סדרותאהמ

או  הזנחה, התעללות או פגיעה, נפשיתאלימות פיזית או  יםכולל האמורים יכוניםסה. צורותיה לע

 קיפהת, מגדר-מבוססת, סחר בילדים, אלימות מיניים והתעללות, ניצול, לרבות ניצול התעמרות

                                                           
 .60 פסקה, )2016( 20פרשנית מס'  הערה 38
 .71 פסקה ,CR/C/156-ו; 101 פסקה, )2019( 24פרשנית מס'  הערה 39
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 באופן והגנה בטיחות באמצעי ינקטוולוחמת מידע. המדינות החברות  יבריס תקיפות, מקוונת

  .תפתחהמ לילד המתאים

לרבות קבוצות  ,מדינתיות-לאדרכים חדשות לקבוצות  לפתוח עלולהיגיטלית הד הסביבה . 83

 להשתתפותילדים  לוציונ סולגי ,קיצוניות אלימות קבוצותטרור או  קבוצותכ וכרזותחמושות המ

על גיוס ילדים על ידי קבוצות טרור או  איסור חקיקהב להבטיחהחברות  המדינותעל . באלימות

זה בעיקר  הקשרבהמואשמים בעבירות פליליות  ילדיםל להתייחס יש .קיצוניות אלימות קבוצות

 .הפלילי בהליך הקטינים זכויות כלל יחולו ,כתב אישום םנגד וגשיכקורבנות, אולם אם 

VIII. חלופיוטיפול  משפחהה סביבת 

 יכולתה, טכנולוגיתה הבנהה בפיתוחלתמיכה  קיםוזק רבים מטפלים גורמיםו הורים . 84

החברות  המדינותעל לסביבה הדיגיטלית.  קשורה כלב לילדים לסייע כדי הנדרשים כישוריםהו

 כיצד ללמוד, דיגיטלית אוריינות לרכוש הזדמנויות יקבלו מטפלים גורמיםו שהורים להבטיח

 להגיב כיצדו מקוון נזקבמצוקה עקב  השרוילזהות ילד  ,ילדים של בזכויות לתמוך יכולה טכנולוגיה

 במצבי המצויים ילדיםב פליםהמט ולגורמיםתשומת לב מיוחדת להורים  עניקהכראוי. יש ל הל

  .קיפוחפגיעות או 

על , דיגיטליתה ביבהלס נוגעה כלב מטפלים גורמיםו וריםה ןיכווהול לתמוך במטרה . 85

 בפרטיות הצורך אתו ילדה שלוגדלה  הולכתה אוטונומיהל וכבוד מודעות לקדםהחברות  המדינות

 מאמצים לרובשילדים  בכך להתחשבהחברות  המדינותעל . המתפתח הילד יצורכל בהתאם

בגיל צעיר יותר  עיתיםל ,יכוניםבס בהן להיתקל עלולים אך ומתנסים בהן, דיגיטליות הזדמנויות

 ועידוד תמיכה יותר וציםר שהיו. חלק מהילדים דיווחו היו מצפים מטפלים גורמיםמכפי שהורים ו

 מטפליםה הגורמיםשל הורים ו גישתםתופסים את  הם בו מקוםייחוד ב ,הדיגיטלית םבפעילות

 40.יםהמתפתח הםצרכיל מותאמתשאינה  ככזואו  ,המידה על יתר, מגבילה כעונשית

 מטפלים גורמיםלו להורים הניתנת הכוונהשתמיכה ו בחשבון להביאהחברות  המדינותעל  . 86

על . יושל מערכת היחסים בין הילד להורוהייחודיות  מסוימותה של הבנההעל  תבססלה ותצריכ

 גדלההעל איזון הולם בין הגנה על הילד לבין האוטונומיה  שמירה, תוך בהורים תמוךלכזו  כוונהה

 גורמיםלו להורים רזולע כדי. פיקוחאיסור או  במקום יםהדדי וכבוד אמפתיה על בססתבה, ושל

 להיות המכוונים העקרונות על, ילדה יותזכו לבין הוריתה םאחריותבין  איזוןעל  שמורל מטפלים

 לעודד מטפלים גורמיםלו להורים הכוונההעל . המתפתח הילד צורכיב התחשבותלצד  ,הילד טובת

בטכנולוגיות דיגיטליות  שהשימוש ולהדגישיצירתית ולימודית בסביבה הדיגיטלית  ,חברתית פעילות

 הוריםלאו בין הילדים  ,עצמם לבין םהילדי יןבאינטראקציות ישירות  במקום בואל נועד אינו

 .מטפלים גורמיםלו

ראיות  ישנן 41.דיגיטליות לטכנולוגיות גישההמופרדים ממשפחותיהם  ילדיםל יש להבטיח  .87

 יםבמקר ותהטכנולוגיות הדיגיטליות מועילות בקיום מערכות יחסים משפחתי כיהתומכות בכך 

 לצורך ,חלופי טיפוללהמשפחתית ומועברים מהמסגרת  מוצאיםילדים  או פרודים הוריםה בהם

 בין מחדש איחודשל  מקריםוב ,אפשריים אומנה הורי או מאמצים הוריםלבין ילדים  קשר יצירת

                                                           
 .30' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  40
 .35 פסקה, )2017( 21פרשנית מס'  הערה 41
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, מפוצלותבהקשר של משפחות  ,משברים הומניטריים. לפיכך של  נסיבותב משפחותיהם לבין ילדים

או  םימטפל לגורמים ,להוריהם ,לדיםטליים ליבגישה לשירותים דיגי לתמוךהחברות  המדינות על

 .הילד ובטובת בבטיחות התחשבות תוך, הנוגעים בדבר אחריםל

 להגן הצורך ביןל ילדים של דיגיטלי שילוב להגביר במטרההננקטים  אמצעיםהלאזן בין  יש  .88

ין אם , בעלולים לסכן אותם מטפלים גורמיםמשפחה אחרים או  בני ,הורים בהםבמקרים  םהעלי

 אפשריםתמ אלה יכוניםס כי לקחת בחשבוןהחברות  המדינות על. מרחוק לבין אםפיזית  נוכחים הם

של ילד  מומיקו יגילועל ידי  ,לדוגמה ,דיגיטליות בטכנולוגיות שימושהו עיצובה אופן באמצעות

 גישה קוטנל דרשוייהחברות  המדינות, אלה יכוניםסב הכרה תוךמ. פוטנציאלי מתעלל בפני

 ,יכוניםלסיהיו מודעים  מטפליםגורמים שהורים ו ויבטיחו ,ולפרטיות בטיחותל עיצובהמשלבת 

 .הילדים לע הגנהלו לתמיכה הזמינות ולאסטרטגיות

IX .מוגבלויות בעלי ילדים 

 חברתית למעורבות חדשים ערוצים מוגבלויות בעליילדים  בפני פותחת.  הסביבה הדיגיטלית 89

 החלטות קבלת של םבתהליכי פותגישה למידע ולהשתת תלקבל, אחרים ילדיםעם  ותקשורת

חסמים  יצירת למניעת בצעדים ולנקוט כאלה ערוצים יצורל לשאוףהמדינות החברות  על .ציבוריות

 סביבהה לש הקשרב מוגבלויות בעליקיימים שעמם מתמודדים ילדים  חסמים ולהסרתחדשים 

 .הדיגיטלית

 השמיע מגבלות, חברתיות-נפשיות, שכליות, פיזיות, לרבות בלויות שונותמוג בעלי ילדים . 90

 שאינם בפורמטים וכןכגון ת ,לסביבה הדיגיטלית בנגישותם שונים חסמים בפני יםעומד ,ראייה או

והאיסור על  ,ובקהילה ספרהבבית, בבית  סביר במחיר תומכותנגישים, גישה מוגבלת לטכנולוגיות 

המדינות החברות  על .אחרות סביבותבו בריאות מתקניב, ספרה יטליים בבתשימוש במכשירים דיגי

השפעה  בעלת מדיניות ולבטל ,לתוכן בפורמטים נגישים מוגבלויות בעלי ילדיםל גישה להבטיח

במקרה  סביר במחיר תומכותלטכנולוגיות  גישה להבטיחהחברות  המדינותעל . אלהמפלה על ילדים 

להעלאת  פרסום סעותמ לערוך ,בעוני חיים מוגבלויות אשר בעלי םילדיעבור  דמיוחבו ,הצורך

בסביבות  צוותיםלו משפחותיהםל, מוגבלויות בעליומשאבים לילדים  ותהכשר ולספקהמודעות, 

בטכנולוגיות  לשימוש בסיסיים וכישוריםידע  לספק מנת על, דברב הנוגעותחינוכיות ואחרות 

 .משמעותי באופןדיגיטליות 

 בעלי ילדיםשל  הצרכיםטכנולוגית שעומדת בדרישות  חדשנות לקדם חברותה דינותמהעל  . 91

 מנת על ,לנגישות אוניברסלית עוצביםמ יהיו דיגיטליים ושירותים שמוצרים ולהבטיח ,מוגבלויות

 בעלי. ילדים מיוחדת התאמהבצורך  לאלויוצא מן הכלל  ללא ,לדיםיה לכל לשימוש להתאים

 על שמשפיעים ושירותים מוצרים, מדיניות של ביצועוב עיצובמעורבים ב ותלהי צריכים מוגבלויות

 זכויותיהם בסביבה הדיגיטלית. צוימי

ניצול  ,מקוונת וקפנותת לרבות, לסכנות יותר חשופים להיות עלולים בעלי מוגבלויות ילדים . 92

 יםהעומד יכוניםסעם ה ולהתמודד לזהותהחברות  המדינות עלבסביבה הדיגיטלית.  והתעללות מיני

 המדינות על. בטוחה דיגיטלית סביבהעבורם  שיבטיחו צעדיםב וטנקול, מוגבלויות בעליבפני ילדים 

להוביל להגנת יתר או  שעלולה ,מוגבלויות בעלי ילדיםעמה מתמודדים  ,ליהפא נגד לפעול החברות
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לסביבה  קשוריםה יםופורומ שירותיםאסטרטגיות הגנה,  ,בטיחות על מידע לספק עליהן. להדרה

 .נגישים פורמטים באמצעותלהפיץ מידע ציבורי  וכן, הדיגיטלית

X .ורווחה בריאות   

  ,בריאותה בתחום ידעמלו םירותישל הגישה עללהקל  עשויותטכנולוגיות דיגיטליות   .93

י , ילדים ובנותפעוט, אימהותל תיתותזונ נפשית ,גופנית בריאותבשירותי אבחון וטיפול  לשפרו

או  מקופחים, פגיעים ילדים לא להגיעהזדמנויות משמעותיות  מהוות אףאלה  טכנולוגיותנוער. 

 גישהה ,הומניטריים או בריאותיים משבריםב ,. במצבי חירום ציבורייםמרוחקותבקהילות 

 ההיחיד פשרותלא הפוךל עשויה דיגיטליותבאמצעות טכנולוגיות  בריאותה תחוםב ומידע לשירותים

 .בריאות שירותימ יהנותל

 םקשוריה ותמיכה מידע מקווןבאופן  לחפשאת הערכתם ביחס לאפשרות  הביעו ילדים . 94

 וכניסה מיניות, מינית התבגרות ,ופריון תמיני, תנפשילבריאות ורווחה, לרבות לגבי בריאות גופנית, 

, חסוייםלא תשלום, ל ,מקוונים בריאות לשירותי גישהב במיוחד התעניינומתבגרים  42.להיריון

המדינות החברות   43.פריוןומין  ,בריאות הנפש בתחומי בעיקר ,מפלים אינםשו גילם את ולמיםהה

 לרבות, מהימניםמאובטחת וסודית למידע ושירותי בריאות  ,בטוחה גישה תהיה לילדים כי יבטיחו

 ציםנחוה נתוניםל לדיםי של נתוניםה עיבוד את להגבילאלה  שירותים על 44.פסיכולוגי ייעוץ שירותי

 מנגנוני לצדעל ידי אנשי מקצוע או בעלי הכשרה נאותה,  ייעשה ואיסופם ,בלבד לביצוע השירות

דיגיטליים לא יצרו או  ייםבריאות םושירותי םמוצרי כי יבטיחו. המדינות החברות מוסדרים פיקוח

 בגישה האישית של ילדים לשירותי בריאות. פערים דילויג

 הבריאות רכיובצ יםהמתמקד ופיתוח במחקר ולהשקיע לעודדהחברות  נותהמדיעל  . 95

 פיתוחבאמצעות  ילדים עבורחיוביות  יותתוצאות בריאות לקדם יםהעשויו ,ילדים של הספציפיים

 אישייםה בריאותהשירותי  מתן אתאו לשפר  השליםל דיגיטליים שירותיםב השימוש על. טכנולוגי

 טכנולוגיות ספקיל ביחסהדרושה סדרה אה את לעדכן או להנהיג החברות המדינותעל  45.לילדים

 שירותים של הפצהבו תוכןב, בתפקודיות הילד זכויותאת  עגןל מנת על, בריאות ושירותי

 .כאמור וטכנולוגיות

 פעילבאופן  ולהתחשב מזיקותכ הידועות פעולות נגד כללים להסדירהחברות  המדינותעל  . 96

 שלו מוטעהלמנוע התפשטות של מידע  במטרה ,הציבור בריאות בתחום חדשות ראיותבו מחקרב

 חברות מדינותאו הגופנית של ילדים.  נפשיתה לבריאות להזיק שעלולים שירותים או חומרים

דיגיטליים או ברשתות החברתיות, כגון  במשחקים מזיק עיסוק למניעת לאמצעים להידרש עשויות

   46.הילדדיגיטלי שמחבל בהתפתחות ובזכויות  עיצובנגד  רגולציה

חיים בריא,  אורח לקידוםהשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות  את לעודדהחברות  דינותהמעל  . 97

עליהן להסדיר פרסום, שיווק ושירותים דיגיטליים רלוונטיים  47לרבות פעילות גופנית וחברתית.

למנוע חשיפה של ילדים לקידום  מנת על ,גילם את הולמים אינםאו ש ,לילדים מכווניםהאחרים 

                                                           
 .37' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  42
 .59 פסקה, )2016( 20פרשנית מס'  הערה 43
 .59-ו 47 פסקאות, שם 44
 .48-47 פסקאות, שם 45
 .84 פסקה, )2013( 15פרשנית מס'  הערה 46
 .13 פסקה, )2013( 17פרשנית מס'  הערה 47
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 ניקוטין ומוצרי טבק ,לרבות דברי מזון ומשקאות מסוימים, אלכוהול, סמים ,מוצרים לא בריאים

 בסביבה הקיימים להסדרים בהתאמה תיעשה ,הדיגיטלית הסביבהבהקשר  ,וזסדרה א 48.אחרים

 .שלהן ההתפתחות בקצב ותעמוד מקוונת-בלתיה

 ככלהדיגיטליות מציעות הזדמנויות רבות לילדים לשיפור בריאותם ורווחתם,  טכנולוגיותה .98

ישירה עם  אינטראקציהבו גופנית פעילותבבמנוחה,  ילדים הצורך של עם באיזון מצויות האלש

 גורמים, הורים, ילדים עבור דרכהה לפתחהחברות  מדינותהעל , משפחתם וקהילתם. אחרים ילדים

-פעילויות לא לביןומחנכים לגבי החשיבות של איזון בריא בין פעילויות דיגיטליות  מטפלים

 .מספקת ומנוחה דיגיטליות

XI .ותרבות פנאי תיופעילו, השכלה 

 להשכלה הזכות. א

 איכותב מקיפהשל ילדים להשכלה  נגישותרבה  במידהלקדם  תפשרמאהדיגיטלית  הסביבה . 99

ולמידה  ,יתתקבוצ למידה, פורמלית-בלתיללמידה פורמלית,  יםמהימנ משאבים באמצעותגבוהה, 

בין המורה לתלמיד ובין חברים  קשריםגם לחזק  עשוי. השימוש בטכנולוגיות דיגיטליות עצמית

הגישה שלהם להשכלה  שיפורבטכנולוגיות דיגיטליות  של חשיבותןללמידה. ילדים הדגישו את 

   49.הלימודים לתוכנית שמחוץ בפעילויות והשתתפות למידהב ןבתמיכתו

כגון ארכיונים, ספריות ומוזיאונים  ,ותרבות חינוך במוסדות לתמוךהחברות  המדינותעל  . 100

 הנוגעים, לרבות משאבים מגוונים תחומיים-ובין דיגיטליים למידה למשאבי גישהלילדים  שיאפשרו

 לעודד עשויים אחריםו אלהערך  עליבם בשפות שילדים מבינים. משאבי ומשאבים םייליד לעמים

 נוהגיםולאפשר להם ללמוד על  ,ותתרבותיו ותאזרחי, יצירתיות בפעילויותילדים  של םמעורבותאת 

 וללמידהשל ילדים ללמידה מקוונת  הזדמנויות לקדםהחברות  המדינותעל  50.אחרות ותרבויות

 .טווח ארוכת

בבתי ספר ובסביבות  תוטכנולוגי תובתשתיוני שווי באופן להשקיעהחברות  המדינותעל   .101

 פס ,גבוההמחשבים באיכות  שלמספקת  כמות של סבירה בעלות זמינות ולהבטיחלמידה אחרות, 

 וכןחינוכיות דיגיטליות,  בטכנולוגיותגבוהה ומקור חשמל יציב, הכשרת מורים  מהירותב רחב

 ובהפצה ביצירה לתמוךהחברות  מדינותהעל טכנולוגיות בית ספריות.  של הולמת תחזוקהו נגישות

 פעריםהש ולהבטיח ,מבינים שילדים בשפות ,ואיכותייםמגוונים  ,דיגיטליים חינוך משאבי של

 שהשימוש להבטיחהחברות  המדינותעל . ויוחמר לא ,מגדרית אפליה כגון, בשוויון הקיימים

   .חינוכיות מטרותל היה מוצדקוי ,שיתאי בנוכחות למידה יחתור תחת לא דיגיטליות בטכנולוגיות

 ילדים עבור טכנולוגיות חינוכיות דיגיטליות מאפשרות למידה מרחוק או למידה ניידת . 102

או  ותפגיע של במצבים מרוחקיםשחיים באזורים  אלו עבוראו  ספרה בבית פיזיתשאינם נוכחים 

 לשירותים גישה יםילדה ללכל שרתהמאפ ראויה תשתית להבטיחהחברות  המדינותעל  51.קיפוח

                                                           
 .77 פסקה, )2013 (15' מס פרשנית הערה 48
 .30-ו 16, 14' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  49
 .10 פסקה, )2013( 17פרשנית מס'  הערה 50
של הוועדה לזכויות  18של הוועדה לביעור אפליה נגד נשים/ הערה פרשנית מס'  31כללית משותפת מס'  המלצה 51

, (2017) 21; הערה פרשנית מס' 61, פסקה (2009) 11הילד, הערה פרשנית מס'  ; והוועדה לזכויות64, פסקה (2019)הילד 
 .55 פסקה
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, חומרי לימוד ותמיכה אינטרנטמרחוק, לרבות גישה למכשירים, חשמל,  למידה צורךל הנחוצים

 גורמיםמשאבים כדי לספק להורים ול מספיקמקצועית. עליהן גם להבטיח שלבתי הספר יהיו 

יצרו  לא חינוכייםליים וכי מוצרים ושירותים דיגיט ,בבית מרחוק למידה על הדרכה אחרים מטפלים

 .חינוך לשירותי ילדים של אישיתהאו יחמירו אי שוויון בגישה 

 וגופים ספר בתיעבור  והנחיות, תקנים ראיות-מבוססת מדיניות לפתחהחברות  המדינותעל  . 103

 הטבות ןמתכדי לקדם  לימוד ובחומרי בטכנולוגיות השתמשלו גילהש האחראים אחרים רלוונטיים

 השימוש כי ובטיחי דיגיטליות לימוד טכנולוגיותב שימושל המידה אמות .ערך בעלות חינוכיות

, שימוש אפליה ילדים לאלימות, יחשוף לאו ותחינוכי מטרותל ראויו אתי יהיהבטכנולוגיות הללו 

, כגון שימוש הילד זכויותאחרות של  הפרות, ניצול מסחרי או שלהם אישיהלרעה במידע 

 גורמיםאו  והורי בפניהמידע  את ולחשוףפעילות של ילד  לתעד במטרהכנולוגיות דיגיטליות בט

 או הסכמתו. וידיעת ללא, מטפלים

הלימודים הבסיסית בבתי  בתכניתהמדינות החברות לכלול הוראת אוריינות דיגיטלית  על . 104

על בסיס  הערכתה אתולהבטיח  ,הלימוד שנות כלספר ולאורך  בית טרוםמרמת  החלהספר, 

מגוון  עם בטוחה להתמודדות הדרושים כישוריםהו ידעה את יכללוהלימודים  תותכני 52.תוצאותיה

לתוכן, יצירה, שיתוף פעולה, השתתפות,  םקשוריה כאלה לרבות, דיגיטליים ומשאביםשל כלים  רחב

 שבו האופן בדבר כוונההו הכרחית הבנה גם יכללוהלימודים  תכניות .יתאזרחחברתית ו ומעורבות

, כוזבוצורות אחרות של תוכן מוטה או  מוטעהולזהות מידע  מהימנים מידעמקורות  למצואניתן 

 ,הדיגיטלית בסביבה הילד זכויות, זכויות אדם, פריוןו מיניותבתחומי ה בריאות בנושאילרבות 

 בדברלדים בקרב י מודעותה את לעלותהחברות  המדינותעל . יםסעדשל תמיכה ו זמינים וסוגים

 ,התנהגות, שיתוףלתוכן,  יםהקשור יכוניםלס חשיפה של האפשריות השליליות ההשלכות

. אלימות של אחרים וגילויים ,והתעללות מיני, ניצול מקוונת וקפנותת לרבות, הסכמית והתקשרות

עם השלכות  התמודדות אסטרטגיות בדבר המודעות להעלאת לפעולהחברות  המדינותעל בנוסף, 

 ,ואחריםילדים  שללהגנה על מידע אישי  אסטרטגיות בדברו, נזקיהן את להפחית במטרה ,כאמור

 .ילדיםל נפשי וחוסןחברתיים ורגשיים  כישורים בניית

, תשתיתההבנה של הסביבה הדיגיטלית, לרבות  רכשוי שילדים לכך גוברת חשיבות ישנה . 105

 לשו ,ומעקב יםאישיוד אוטומטי, נתונים והשימושים בעיב שכנועה, אסטרטגיות יםעסקיה הנוהגים

 בתחום העוסקיםבמיוחד אלו  ,מורים. החברה על דיגיטליזציהההשפעות השליליות האפשריות של 

לסביבה  הקשורים הגנה אמצעיעל  הכשרהיקבלו  ,פריוןו מיניוחינוך  דיגיטליתה אוריינותה

 הדיגיטלית.

 ומשחק פנאי, לתרבות זכותה. ב

 יםהכרחיה משחקלו פנאי לשעותלתרבות,  זכויות הילד את מקדמת גיטליתהדי הסביבה . 106

 באמצעות ורגיעה עניין, הנאהחוו  הם כידיווחו  יםאילדים בכל הגיל 53לרווחתם ולהתפתחותם.

היו  הם ,זאת עם אך 54,בחירתם פי על דיגיטליים ושירותים מוצרים של רחב במגוון מעורבות

                                                           
 .47 פסקה, )2016(, 20פרשנית מס'  הערה 52
 .7 פסקה, )2013( 17פרשנית מס'  הערה 53
 .22' עמ", הדיגיטלי בעולם"זכויותינו  54
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 בו לשתף ניתןאת החשיבות של משחק דיגיטלי וכיצד  להבין אל עשויים שמבוגרים מכךמודאגים 

 55חברים.

 ,הםל ולהועיל בילדיםלתמוך  אמורותומשחק  פנאי ,עיסוקי, תרבותדיגיטליות של  צורות . 107

 יש. תומורש שפות, תרבותשל  בהקשר מיוחדב, ילדים של השונות הזהויות את ולשקף לקדם כןו

כגון מוזיקה  ,ילדים של יצירתית לותיופע, ביטוי, למידה, ברתייםח כישורים בפיתוחלסייע  ןבכוח

תרבות מקוונים תורמת ליצירתיות,  חייב השתתפות 56.תרבותי ושיתוף ייכותתשה ותחושת מנותווא

תהיה ההזדמנות  ילדיםלש להבטיחהחברות  המדינותעל תרבותי.  גיווןלו חברתית לכידותל, זהותל

, לבטא את עצמם ולהשתתף תקשורתו מידע של טכנולוגיותב נסותלהת כדיהחופשי  זמנםאת  נצלל

 .מקווניםבחיי תרבות 

, מטפלים גורמיםלו הוריםללבעלי מקצוע,  כוונהה להסדיר ולספקהחברות  המדינותעל  . 108

להבטיח שטכנולוגיות ושירותים  כדי, שראוי יכןהעם ספקי שירותים דיגיטליים,  פעולה ולשתף

 יופצו, יעוצבו ,שלהם הפנאי בשעות עליהם משפיעים או להםיועדים לילדים ונגישים דיגיטליים המ

 יכלולש יכול האמורהפנאי והמשחק.  ,הזדמנויות לילדים בתחומי התרבות שיקדמו בדרכים ישמשוו

בהתפתחות  ,באוטונומיה התומך באופן, נגזרות תיובמשחקים דיגיטליים ובפעילו חדשנותעידוד ל

 ה של הילדים.האישית ובהנא

הפנאי  ,התרבות בתחום הזדמנויות קידוםאיזון בין  שיתקיים להבטיחהחברות  המדינותעל . 109

הפיזיים שבהם גרים ילדים.  יקומיםבמ אטרקטיביות חלופות מתן לביןוהמשחק בסביבה הדיגיטלית 

חברתיים  כישורים ,קואורדינציה ,ילדים רוכשים שפה , כאשרבשנותיהם הראשונות במיוחדזאת, 

 פנים מולבתנועה גופנית ואינטראקציה פנים  ךשכרו ,באמצעות משחק עיקרואינטליגנציה רגשית ב

בפעילות גופנית, ספורט  יםשכרוכ בילוייםו יםמשחק ,יותר מתקדמים בגילאיםעם אנשים אחרים. 

 .םוחברתיי פונקציונליים כישוריםל גם כמו בריאותל מועילים ,בחוץ פנאי לותיקבוצתי ופע

 משלל ,ונזקים לסכנותלחשוף ילדים  לולע הדיגיטלית בסביבה פנאיה שעותב בילוי .110

 באמצעות. הימורים מאפייני או עיצוב בעל מאד משכנע עיצוב ,או מטעה מעורפלבאמצעות פרסום 

, ואמצעים רגולטוריים אחרים לבטיחותופרטיות ל עיצוב שלנתונים, גישות  תאו שימוש בהגנ ההצג

 לתת מיועדותה ,ואחרות אלה בטכניקות ילדיםל יעד ממוקד שיווק למנועהחברות  ינותהמדעל 

 על פני אלה של הילד. יםמסחרי אינטרסיםלקדימות 

בנוגע  הסמכה, תיוג או גיל לפי דרוגחברות או עסקים מספקים הדרכה,  מדינות בו מקום . 111

גישה  םיצמצ שלאלנסח אותם באופן  יש ,פנאי עיסוקילצורות מסוימות של משחקים דיגיטליים ו

 לזכויותיהם או פנאי עיסוקילהזדמנויות שלהם ל יפריעו, או בכללותהשל ילדים לסביבה הדיגיטלית 

 .האחרות

XII. מיוחדים הגנה אמצעי 

 ואחר מיני, כלכלי ניצול מפני הגנה. א
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 סביבהה של בהקשרווחתם הפוגע בהיבטים של ר יוצורות כלעל  ניצולמ ילדים על להגן יש . 112

 לרבות עבודת ילדים, ניצול מיני ,כלכלי ניצול כגון, באופנים רביםהדיגיטלית. ניצול עלול להתרחש 

לרבות צורות  ,בפעילות פלילית פותוגיוס ילדים להשתת ,ילדים תוחטיפ סחר, מכירה, והתעללות

כלכליים בסביבה  לשחקנים פוךלהילדים עלולים  ,ושיתופו תוכן תיציר אמצעותב. סייבר פשיעתשל 

 .לניצולם להביא שעלול באופן ,הדיגיטלית

 מפני ילדים על הגנהוחוקים רלוונטיים כדי להבטיח  מדיניות לבחוןהחברות  מדינותה על  .113

 הדיגיטלית בסביבה לעבודה נוגעה כלב זכויותיהםשלהבטיח  כדיו, אחרמיני ו ,כלכלי ניצול

 .מוגנות יהיו בתשלום נגזרות והזדמנויות

, בילדים לתמיכה נאותים אכיפה מנגנוניקיומם של  את להבטיחהחברות  המדינותעל  . 114

 מוצרים מפני ילדיםל הגנה שיבטיחו חוקיםעליהן לחוקק  57.והנגשתם ,טפליםמ גורמיםו הורים

 לאימות תחזקורכות הימורים. יש להשתמש במע גוןכ שירותיםמכגון כלי נשק או סמים, או  ,יםמזיק

לבעלותם או לשימושם. מערכות  האסוריםלמוצרים ושירותים  גישהלמנוע מילדים  מנת על גיל

 .בטיחות אמצעיל ודרישות דעימ על הגנה עםבקנה אחד  עלותל צריכות אלה

 ,אדם בבני סחר בגין לדין ולהעניש עמידלה ,לחקורולמדינות החברות יש חובה  הואיל . 115

סחר בילדים  נגדחקיקה  ולעדכן לפתח עליהן, אליו ותקשורה תיווהתנהגו כיביורן בגילרבות 

 .יםטכנולוגי אמצעים בסיוע על ידי קבוצות פשע, גיוסם על אסורשת

 פשעים פנימ ילדים על גןשתנאותה  חקיקהקיומה של  את להבטיחהחברות  המדינותעל  . 116

 להבטיח ידכ יםראוי משאבים ולהקצות ,הדיגיטלית, לרבות מרמה וגניבת זהותבסביבה  חולליםמתה

 אמות לדרושהחברות גם  המדינותעל לדין.  יועמדו עברייניםבסביבה הדיגיטלית ייחקרו וה פשעיםש

 שילדים דיגיטליים ובמוצרים בשירותים אבטחהו פרטיותל עיצובסייבר,  אבטחתשל  גבוהות מידה

 כאלה. פשעיםלמזער את הסיכון לכדי  ,בהם משתמשים

 במערכת המשפט ילדים. ב

או שהם  ,סייבר עבירות גיןב ילדים נגד האשמות או טענות מועלותשבהם  מקרים ישנם . 117

 קובעי כי להבטיחהחברות  מדינותהעל . כאלה עבירותעל  האוסרים םחוקי הפרוש כמי מזוהים

 ליצור כדיויעשו כל מאמץ  ,במניעה יתמקדו, יםילד על אלהשל חוקים  השפעותב תחשבוי המדיניות

 .הפלילי למשפט בחלופות ולהשתמש

ואך ורק  בהסכמה משותףו/או  בחזקתם והמצוי ילדים ידי על עצמית המופקמיני  תוכן . 118

לבקש ייעוץ  םהל לאפשר כדי לילדים ידידותיים ערוצים ליצור יש. יופלל לא ,פרטיה םלצורך שימוש

 .עצמיבאופן  ופקשה מפורש מיני אופי בעללתוכן  נוגעה לבכ בבטחה וסיוע

תוכנה לזיהוי  גוןכ ,מעקב מנגנוני, דיגיטליות שטכנולוגיות להבטיחהחברות  המדינותעל  . 119

 ונויכולא  ,לדין עמדהחקירה וה פשיעה, למניעת יםהמשמש, סיכון ןמכוו ופרופיילינג פרופיליםפנים ו

 ימושש בהם ייעשהולא  ,פליליות בעבירות מואשמיםהנחשדים או  ילדים כנגד הוגןבאופן בלתי 

 במיוחד זכותם לפרטיות, כבוד וחופש ההתאגדות. ,זכויותיהםב שפוגעבאופן 
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קשר אישי  להיעדר גורם תדיגיטלי במתכונת ייםמשפט םהליכי שניהול בכך מכירה הוועדה    .120

אשר מבוססים על  ,צדק המיועדים לשיקום אמצעי על שלילית להשפעה גרוםל עלול ,עם ילדים

 המדינותעל , םחירות מילדים נשללת בו מקוםוגם  ,אלהמערכת יחסים עם הילד. במקרים  פיתוח

 המשפט בתי םע התמודדשל ילדים ל םיכולת על הקלל כדי אישי קשרעל רכיב של  לשמורהחברות 

 .בצורה משמעותית שיקומם עםו

 אחרים פגיעים במצבים וילדים מהגרים ילדים, ןמזוי ךבסכסו ילדים על הגנה. ג

 מצאיםנהלרבות ילדים  ,פגיעיםלספק לילדים שחיים במצבים  עשויההדיגיטלית  הסביבה . 121

בלתי , ילדים פליטיםומבקשי מקלט  ,מהגרים ילדים, םפנימיי-, ילדים עקוריםןמזוי ךסכסובמצבי 

גישה למידע מציל חיים שהוא חיוני  ,טבע מאסונות שהושפעווילדים  רחוב במצבי, ילדים מלווים

גם לאפשר להם לקיים קשר עם משפחתם, לאפשר להם  עשויההסביבה הדיגיטלית  .עליהם ההגנל

המדינות  על בטוח. קלטומ מזון שיגלה וכן ,ישה להשכלה, בריאות ושירותים בסיסיים אחריםג

 ולהגןהדיגיטלית  סביבהל אלהומועילה לילדים  , פרטיתמאובטחתבטוחה,  גישה להבטיחהחברות 

 .על כל צורותיהם והתעללות ניצול, אלימות פנימ עליהם

בהם שימוש בסכסוכים, לרבות  יעשהולא י יגויסו לא שילדים להבטיחהחברות  המדינותעל  . 122

 לע סנקציות הטלתו הפללהמניעה,  יכלולסכסוכים מזוינים, באמצעות הסביבה הדיגיטלית. דבר זה 

לדוגמה באמצעות שימוש בפלטפורמות של  ,תיהצורול טכנולוגיה סיועבילדים  וטיפוחשידול 

 או שירותי צ'אט במשחקים מקוונים. חברתיות רשתות

XIII .ואזורי בינלאומי פעולה שיתוף 

 לאומי-ןבי פעולה שיתוף מצריך הדיגיטלית הסביבה של לאומי-והבין הגבולות חוצה היאופי  123

 םגורמיו עסקים, מדינות לרבות, הנוגעים בדבר העניין בעלי שכל להבטיחמנת  על ,איתןואזורי 

חיוני  ,פיכךלהדיגיטלית.  סביבהה שרבהק הילדביעילות את זכויות  משויכבדו, יגנו וימ ,אחרים

 ,ממשלתיים בלתי ארגונים עםצדדי -רבהו צדדי-דוה מישורב פעולה ישתפו חברותה מדינותהש

 ,אדםוזכויות  ילדה תהגנל ייעודיים, סוכנויות האו"ם, עסקים וארגונים לאומיים-ןובי יםלאומי

 .הדיגיטלית סביבהה של בהקשר

 מישורב מיטיבות עבודה שיטותולחילופי מומחיות  ולתרוםלקדם החברות  המדינותעל  . 124

 הגנותורגולטוריים  הסדרים, מידה אמות, משאבים, כישורים בניית ולקדם, אזוריהו לאומי-ןיהב

. המדינות לכל ידי על הדיגיטלית בסביבה הילד זכויותמימוש  את יאפשרו אשר ,גבולות חוצות

בסביבה הדיגיטלית, סיוע משפטי הדדי ואיסוף  יעהלפשמשותפת  הגדרהשל  ניסוחעליהן לעודד 

 .פיושיתו משותף ראיות

XIV .הפצה 

לרבות  בהרחבה, תופץ הנוכחית יתפרשנה ההערה כי להבטיחהחברות  המדינותעל  . 125

 מחוקקים בתי בייחוד, בדבר נוגעיםבאמצעות שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, לכל בעלי העניין ה

הדרג  חברילומגזרי, וכן  פנים-רבדיגיטלי  שינויל האחראים אלה רבותל, ממשלתיות ורשויות

 ,וילדים מחנכים, הרחב והקהל האזרחית החברה, התקשורת אמצעיהשיפוטי, מיזמים עסקיים, 

     .גילל המותאמות, לרבות גרסאות רבים פורמטיםוב שפותותהיה זמינה ב


