
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 

 

 بعنوان : بحث

 الطفل لقضايا اإلعالمية القانونية التشريعات

  نتدى " اإلعالم صديق الطفولة" .ُمقّدم للمشاركة يف م

 م 26/1/2017-24هـ املوافق 28/4/1438-26الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للطفولة يف الفرتة من 

 تقديم /

 ود د/ محمد بن عبد العزيز المحم

  وأستاذ األنظمة واألخالقيات اإلعالمية مستشار قانوني

 هـ1438

 

 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 التشريعات القانونية اإلعالمية لقضااي الطفل



احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد:

قد سعدت ابملشاركة يف هذا املنتدى الرائع الذي تستضيفه اللجنة الوطنية للطفولة فل
 حتت عنوان:"اإلعالم صديق للطفولة"، فنسأل هللا عز وجل للقائمني على هذا املنتدى

 التوفيق والسداد، واإلعانة والفالح . 

ريعات القانونية التشبعنوان :" وأحببت أن أشارك يف هذا امللتقى املهم  بورقة عمٍل 
 " . اإلعالمية لقضااي الطفل

فهوم الطفل يف األنظمة م :املبحث األول ؛وقسمت هذه الورقة لثالثة مباحث
أمهية اإلعالم يف قضااي الطفل، أما املبحث  السعودية. مث تكلمت يف املبحث الثاين عن:
فل يف األنظمة الضوابط القانونية إلعالم الطالثالث وهو صلب الورقة فتكلمت فيه عن 

 السعودية.  
املوىل عز وجل اإلعانة والسداد، وهللا من وراء القصد، وصلى هللا على نبينا حممد أسأل     

 وعلى آله وصحبه وسلم ،،,

 

 

 

 مفهوم الطفل يف األنظمة السعودية .  :املبحث األول



تعاىل "والطفل  الطفولة يف الشريعة اإلسالمية هي املرحلة من الوالدة حىت البلوغ، قال  
"وإذا بلغ األطفال منكم احللم تعاىل: وقال، (1)مل يظهروا على عورات النساء"  الذين

 (2) .فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم"

الطفل يف األنظمة السعودية جاء حتديده يف الئحة دور املالحظة االجتماعية  وسن
هتدف دور املالحظة االجتماعية »جاء فيها:  اليت بّينت هناية سن الطفل يف املادة األوىل إذ

 .(3)«إىل رعاية األطفال الذين ال تقل أعمارهم عن سبع سنوات وال تتجاوز مثاين عشرة سنة
 تم  هـ3/2/1436 واتريخ 14/م رقم امللكي ابملرسوم مث بصدور نظام محاية الطفل

من هذا  املادة األوىلجاء تعريف الطفل يف ف حسم اجلدل الدائر يف حتديد سن الطفولة؛
  .(4) "كل إنسان مل يتجاوز الثامنة عشرة من عمره"أبنه:  النظام 

ودائمًا ما يثور اخلالف يف هذه املسألة عند احلديث عن املسؤولية اجلنائية للصغري؛ إذ 
تتفق التشريعات اجلنائية املعاصرة على إبعاد الصغري من نطاق املسؤولية اجلنائية، وهذا مبدأ 

يف الفكر اجلنائي املعاصر واخلالف بني التشريعات يدور حول السن اليت إذا بلغها  عام
اإلنسان جتاوز مرحلة الصغر وأصبح أهاًل للمسؤولية اجلنائية وهو خالف ال ميس املبدأ وإمنا 

 .(5)يتعلق ابلتطبيقات والتفاصيل

                                                           

 .  31سورة النور ( 1)
 .   59سورة النور ( 2)
هـ. وسن 13/5/1396بتاريخ  611اعية الصادرة بقرار من جملس الوزراء رقم ( الئحة دور املالحظة االجتم3)

 أن سن الثامنة مالحظة يث تحالطفل املعمول به يف األنظمة السعودية ليس فقط يف اجلناايت بل سائر األمور، 
  عشرة هو سن اإلدراك والرشد واالختيار.

 هـ . 3/2/1436واتريخ  14سوم امللكي رقم م/املادة األوىل من نظام محاية الطفل الصادر ابملر ( 4)
ــــة يف القــــانون الو ــــعي والشــــريعة 5) ــــة: أساســــها وتطورهــــا دراســــة مقارن ــــدين: املســــؤولية اجلنائي ( إمــــام، حممــــد كمــــال ال

 .  م1983 ،الكويت، دار البحوث العلمية،  الطبعة األوىل،296صاإلسالمية، 



دراك وبلــــوغ ال ابإلويف الشــــريعة اإلســــالمية ال يكــــون اإلنســــان أهــــالً لتحّمــــل املســــؤولية إ
 السن الشرعية وهو ما يسمى بسن البلوغ.

ر ميـمراحل اليت بعاً للتاإلسالمية عرفت مبدأ التدرج يف املسؤولية عموماً، وذلك  والشريعة
 هبا اإلنسان، وهذه املراحل هي:

ويف هــذه  -ابتفــاق الفقهــاء-وتبــدأ مــن الــوالدة حــىت ســن الســابعة »انعــدام التمييــز:  مرحلــة -
حلـــة تنعــــدم املســــؤولية اجلنائيــــة للصـــغري، فــــال توقــــع عليــــه عقوبـــة جنائيــــة حــــداً كانــــت أو املر 

ــــز ومعــــدو  ، حيــــث(6)«قصاصــــاً أو تعزيــــراً  اإلدراك يف  مإن الطفــــل يف هــــذه املرحلــــة  ــــري  ي
 الغالب.

وتبدأ من سن السابعة حىت سن البلوغ، وهـي سسـة عشـر عامـاً يف »نقص التمييز:  مرحلة -
 ُيســـأل. ويف هـــذه املرحلـــة ال (8)ومثانيـــة عشـــر عامـــاً يف رأي احلنفيـــة (7)هـــاءالفق مجهـــوررأي 

الصيب املميز جنائياً، وال تطبق عليه العقوابت اجلنائية املقررة للبالغني، وإمنـا ُيسـأل مسـؤولية 
 .(9)«أتديبية

وتبــدأ مــن ســن البلــوغ، أي اخلامســة عشــرة أو الثامنــة عشــرة. ويف »مرحلــة اكتمــال التمييــز: -
ــــاً اإلنســــان جنا لذه املرحلــــة ُيســــأهــــ ــــة اإلدراك  ئي ــــة وهــــذه املرحلــــة هــــي مرحل مســــؤولية كامل
 .(10)التام

اســتند املــنظّم علــى الــراجح مــن أقــوال الفقهــاء الــذين عقــدوا فصــوالً يف حــد البلــوغ  ولقــد
اإلنزال  وأاإلحبال  وأيكون ابالحتالم  الغالموهنايته، فاستنبطوا من نصوص الشريعة أن بلوغ 

                                                           

ة، اإلســـكندرية، دار املطبوعـــات اجلامعيـــ، 75صت: القســـم العـــام، ( الشـــاذف، فتـــوح عبـــدهللا: شـــرح قـــانون العقـــواب6)
 .م2001م، الكتاب الثاين، 2003

 . 265/  3:  اإلرادات منتهى شرح، 267/  7هناية احملتاج : الرملي:   (7)

 .اإلسالمي الكتاب دار، 1ط  6/139  الدقائـق كنـز  شـرح احلقائق تبينيالزيلعي، عثمان بن علي:   (8)

 .76-75اذف، فتوح عبدهللا: الكتاب الثاين، ص( الش9)

 .76( الشاذف، فتوح عبدهللا: الكتاب الثاين، ص10)



 .( 11)وطأ، فإن مل جيد ذلك فحىت يتم له مثاين عشرة سنة  إذا
 أمهية اإلعالم يف قضااي الطفل .  الثاين: املبحث
اإلعالم مهنة ذات طابع رساف وعالقة مباشرة ومتواصلة ابجلمهور، فهو ينشر  

املستجدات، ويوصل الرسائل اإلشارات واألخبار، ويضع اجلمهور يف أجواء األحداث 
ر ها وشرحها على دول العامل أمجع دون حدود. وقد يكون اإلعالم مطبوعاً  وتطورها وع

كالصحف، واجملالت، واجلرائد، كما قد يكون مسموعًا كاإلذاعة أو مرئيًا كالتليفزيون 
، (12)ويدخل  من الوسائل اإلعالمية البث الفضائي واإلنرتنت أي الوسائل اإللكرتونية

 وذلك كما يلي:
لورق اشور على اإلعالم املطبوع هو اإلعالم املنوسائله: و  اإلعالم املطبوع -أ

الفصلية هرية و الشو وبواسطة املطابع وحنوها، ومن وسائله: الصحف، واجملالت األسبوعية 
طبوع الم املاإلع ومن أهم أدوات االتصال يف والسنوية )الدورية(، والنشرات والكتب.

، صلحة العامةعاة املمراو بل احرتام احلقائق  الصحافة، اليت من واجبها نقل اخلرب دون حتيز،
 واملصلحة الوطنية.

ق ر عن طرييتوجه اإلعالم املسموع إىل اجلمهو إلعالم املسموع ووسائله: ا -ب
و بعد ة موسكدينمحاسة السمع ووسيلته هي اإلذاعة، وكانت أول حمطة إذاعية أنشئت يف 

ة إذاعية يف كة وستنكهوس حمطأنشأت شر  1920احلرب العاملية األوىل، وبعدها عام 
 الوالايت املتحدة األمريكية.

( املباشرة Liveيقوم اإلعالم املرئي على)الصورة احلية اإلعالم املرئي ووسائله:  -ج

                                                           

 بعــةدار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، الط، 11/109: البنايــة شــرح اةدايــة، حممــود بــن أمحــد الغيتــايالعيــ ، ( 11)
 .هـ 1420ألوىل، ا

ء علـى اإلنسـان واملـال(علي عبـدالقادر القهـوجي، منشـورات احللـيب (قانون العقوابت القسـم اخلـاص )جـرائم االعتـدا12)
 احلقوقية.



من موقع احلدث صورة وصواًت يف اللحظة نفسها، وأما وسائله فهي التلفزيون، والفضائيات، 
لكرتونية اليت حتمل الصورة والصوت، وإن واألقمار الصناعية، و ريها من الوسائل اإل
م مع العاملم برزاييوس. وأما أول تصميم 1917اكتشاف النواة األساسية للتلفزيون بدأ عام 

يف حمطة لندن، فكانت بريطانيا هي السباقة يف بث  1929عملي للتلفزيون فكان عام 
 .(13) 1936الربامج التلفزيونية عام 

 ئله:عالم اإللكرتوين ووسااإل -د
الل خرس من ميا يف نطاق اإلعالم اإللكرتوين، فقد أصبح اإلعالم عملية تفاعلية

 . Right To Linkعملية تبادلية يرتبط ابحلق يف االتصال 
العامل  أحناء  كليفومن أهم وسائله: اإلنرتنت؛ الذي يتيح للمجتمع الدوف أبسره  

لفرد أن ليتيح  وماتاألخبار واملعلاالطالع على كافة وسائل اإلعالم فهو إىل جانب نشر 
ا ت اليت يريدهعلوماامل ينشأ موقعًا خاصًا به، وإبداء رأيه، وو ع معلوماته، واالطالع على

 دون قيد أو شرط.
وتساعد طبيعة اإلعالم اإللكرتوين الفرد على التمتع حبرية كبرية تفوق حريته يف التعبري  

ملرئي، فاإلعالم اإللكرتوين ال خيضع للدولة، وال حىت بواسطة اإلعالم املقروء أو املسموع أو ا
 .(14)اإلنرتنت ألي إدارة مركزية

ومن أبرز وسائله اليوم تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي اليت  زت قلوب  
 األطفال وعقوةم، وألمهيتها سوف أخصها مبزيد تفصيل:

 .التواصل االجتماعي  شبكات مفهوماألول:  املطلب 
                                                           

(اإلعالم يف لبنان، إلياس انصيف، اجلامعة اللبنانية مركز األحباث والدراسات يف املعلوماتية القانونيـة، كليـة احلقـوق 13)
 وما يليها. 24والعلوم السياسية واإلدارية اجلامعة اللبنانية ص

ابت القسـم اخلـاص )جـرائم االعتـداء علـى اإلنسـان واملـال(علي عبـدالقادر القهـوجي، منشـورات احللـيب (قانون العقو 14)
 احلقوقية.



الوســائل  تلــك" :هــا أبهنــانظم الســعودي لتعريــف ةــا، وعليــه فــيمكن ف تعريفمل يشــر املــ
رب ع املـُشاع يالجتماعاالتقنية احلديثة اليت يستخدمها األشخاص فيما بينهم لتحقيق التواصل 

نا بشــــات والســــ امشــــبكة اإلنرتنــــت، كــــالفيس بــــوك، وتــــويرت، واليوتيــــوب، والكميــــك، واالنســــتقر 
  و ريها. 

لويــب لالثـاين  الـيت ههـرت مـع مــا يعـرف ابجليـل اقـع علـى شــبكة اإلنرتنـتتلـك املو  وهـي
(Web2حيــــث تتــــيح التواصــــل بــــني مســــتخدم )هــــم وفقــــاً ها يف بيئــــة جمتمــــع افرتا ــــي جيمعي 
لــك ذحبيــث يــتم ، ةقتصــاديالدينيــة أو الفكريــة أو االجتماعيــة أو اال اهتمأو انتمــاء هتمامــاهتمال

ملسـموعة أو يـة أو االعـر  املرئ مقـاطعسال الرسائل أو عن طريق خدمات التواصل املباشر كإر 
م الـــيت معلومـــاهتو  ارهموالتعـــرف علـــى أخبـــ ،يف امللفـــات الشخصـــية ل خـــرين واملشـــاركةالصـــور، 

 يتيحوهنا للعر .
خـاص  موقـع منظومة من الشبكات اإللكرتونّية الـيت تسـمح للمشـرتك فيهـا ءنشـاء فهي

 االهتمامـات اعي إلكـرتوين مـع أعضـاء آخـرين لـديهمبه، و من مثّ ربطه عـن طريـق نظـام اجتمـ
 .(15) نفسهاواةواايت 
لـــق قومـــوا ختطبيقـــات الشـــبكات االجتماعيـــة علـــى اإلنرتنـــت تتـــيح للمســـتخدمني أن يف

ألصـدقاء تصـال ابمالحمهم الشخصية من خالل البيـاانت الـيت يكتسـوهنا، وعـر  الصـور، واال
 هدة البيـــاانتنـــت ومشـــااحلقيقـــي بعيـــداً عـــن اإلنرت  الـــذين التقـــوهم علـــى اإلنرتنـــت أو يف الواقـــع

 الشخصية ل خرين.
فإن تقدمي )الربوفايل( وعر  قائمة األصدقاء واالتصاالت وتبادةا مع اآلخرين  وهكذا

بشــــكل عــــام وعلــــ  يشــــكل القاعــــدة األساســــية للتفاعــــل علــــى وســــائل التواصــــل االجتمــــاعي 

                                                           

، جامعة عمان األهلية،  15استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف العامل العري، جملة الرتبية، ع :زاهررا ي، (  15)
  .23، ص2003عمان، 



ط املتباينة من التفاعـل حـىت لـو اختلفـت وتنوعـت احلديثة، وهكذا فإن هذه املواقع تدعم األمنا
 . (16)قعاملوا

 اةايً علــى حيــاً جــذر العــامل اليــوم ههــور ثــورة معلوماتيــة  ــري مســبوقة، أثــّرت أتثــري  ويشــهد
الجتمـاعي تواصـل االناس، وجعلتهم يتواصلون مع بعضهم البعض حلظًة بلحظة، عرب وسائل ال

 ا السليب .اي ومنهكبرية، منها اإلجي  صل آاثر  احلديثة بكافة أشكاةا، وكان ةذا التوا
 التواصل االجتماعي كثرية متجددة،  ووسائل

 التواصل االجتماعي شبكات خصائص الثاين: املطلب. 
ني بـــلتواصـــل االتواصـــل االجتمـــاعي هـــي تقنيـــة مـــن التقنيـــات احلديثـــة يف عـــامل  شـــبكات

أي، والفكـــر، والـــر  ة،علومـــخـــرين املمـــع اآل الفـــرداألفـــراد واجلماعـــات والـــيت مـــن خالةـــا يتبـــادل 
 ن احلريـة الـيتمـلكبـرية ولعل أبرز مـا مييـز شـبكات التواصـل االجتمـاعي هـو املسـاحة ا ،واالجتاه

أي  ــوابط  ون وجــودمـن خالةــا الفــرد عـن هــذه االجتاهــات واألفكـار واآلراء د ميكـن أن يعــرب
 .  ية والسياسيةوالدين الفكرية حرية الفرد يف التعبري عن رأيه وإبداء توجهاته تقّيدخارجية 

 املتابعــــة لبـــالغ يفميكـــن للمعلومــــات اإلجيابيـــة أن تنتقـــل بســــرعة وجتـــد ةـــا األثــــر ا فكمـــا
ن أن تــرتك ر، وميكــوالرصــد، فــإن املعلومــات الســلبية ستنتشــر ابلســرعة نفســها إن مل يكــن أكثــ

 أتثرياً جمتمعياً ابلغاً.
ة وصــول هــذه التقنيــة إىل الكثــري مــن أوةــا: ســهول ؛عوامــل ةيســاعد علــى ذلــك عــد ومــا

 اآلياآلف واةواتــف الذكيــة و  احلاســبأفــراد اجملتمــع بطــرق ســهلة وبســيطة وميســرة عــرب أجهــزة 
ابد و ريهـا، ابإل ــافة إىل ارتباطهــا اللصــيق ابةــاتف النقـال الــذي أســهم بشــكل كبــري يف زايدة 

ا ـح علـى زايدة التبعـات السـلبية بشـكل و  روهو ما يعترب عنصراً مهمـاً أثّـ ،أعداد املستخدمني

                                                           

، القاهرة، دار 2011يف اإلعالم البديل والنشر اإللكرتوين على اإلنرتنت،  (  اللبان، شريف درويش: مداخالت16)
 .1العامل العري، ط



يف نشــر اإلشــاعات  أســهمو  ،الـيت ســتؤثر علــى العديــد مــن اجلوانــب احلياتيــة واألســرية واجملتمعيــة
 اإلسالمية. واألخبار الكاذبة، واملعلومات املتناقضة واملتنافية مع الشريعة

 إمجال خصائص وسائل التواصل االجتماعي احلديثة ابآليت: ميكنو
 املطلقة من القيود .احلرية  – 1

العنكبوتيــــة العامليــــة جعلــــت ءمكــــان أي شــــخص لديــــه ارتبــــاط ابإلنرتنــــت أن  فالشــــبكة
يصـــبح انشــــراً وأن يوصـــل رســــالته إىل مجيـــع أحنــــاء العـــامل بتكلفــــة ال تـــذكر، هنــــاك أيضـــاً علــــى 
اإلنرتنت عشرات اآلالف من جمموعـات األخبـار الـيت ميكـن ملسـتخدميها مناقشـة أي مو ـوع 

علــى ابةــم مــع عــدد  ــري حمــدود مــن املســتخدمني اآلخــرين يف أحنــاء متفرقــة مــن العــامل، خيطــر 
وأدى ذلك إىل رفع سقف حرية التعبري واحلصول علـى املعلومـة والقـدرة علـى االتصـال بشـكل 

  ري مسبوق.
 بعد التفاعل.  ما(  و Interactivityالتفاعل )  - 2

متاماً كما  تخدمى االستجابة حلديث املسهو قدرة وسيلة االتصال اجلديدة عل والتفاعل
حيـــدث يف عمليـــة احملادثـــة بـــني شخصـــني، هـــذه اخلاصـــية أ ـــافت بعـــداً جديـــداً هامـــاً ألمنـــاط 

واليت تتكون يف العادة من منتجات ذات اجتاه واحد يتم إرسـاةا مـن  ةوسائل التواصل التقليدي
 املســتهلك مــع إمكانيــة اختيــار مصــدر مركــزي مثــل الصــحيفة أو قنــاة التلفزيــون أو الراديــو إىل
 يريده. لذيمصادر املعلومات والتسلية اليت يريدها مىت أرادها وابلشكل ا

النظـر إىل اجلمهـور لـيس  وهـو  (media fragmentationاجلمـاه  ) تفتيت - 3
بوصفه كتلة، وتع  تعدد الرسائل اليت ميكن االختيار من بينهـا مـا يالئـم األفـراد أو اجلماعـات 

اجلمـاهري العريضـة، وبـذلك تتعـدد اخليـارات  ئمغرية املتجانسة بدالً من توحيـد الرسـائل لـتالالص
  احلديثـةأمام اجلمهور والذين أصبح وقتهم موزعاً بني العديـد مـن وسـائل االتصـال االجتماعيـة 

 جبانب الوسائل التقليدية األخرى.



ورة ثـ تأحـدث فلقـد سـائ و هـي ععـالم متعـدد ال التواصـل االجتمـاعي احلديثـة وسائل – 4
لصــوت لفــات اوم صــورنوعيــة يف احملتــوى االتصــاف الــذي يتضــمن علــى مــزيج مــن النصــوص وال

، خـــريةاأللفـــرتة بشـــكل هائـــل خـــالل ا انتشـــر ائطهـــذا احملتـــوى متعـــدد الوســـ ،ولقطـــات الفيـــديو
 . هائلةله أتثريات اجتماعية وسياسية  كانو 
ـــة غيـــاب - 5 وقـــت، ملتلقـــي يف نفـــس اللوجـــود املرســـل وا : ويقصـــد بـــه عـــدم احلاجـــةالتزامني

 احلصول على احملتوى يف أي وقت يريده. انهفاملتلقي ءمك
 اجملتمـعئح له إىل مجيـع شـراشـيوعه ووصـو  ار: ويقصـد ابالنتشـوعاملية الوصـول االنتشار - 6

ة يئــئــة االتصــال بصــبحت بيعلــى جتــاوز احلــدود اجلغرافيــة؛ فأ درتــهإ ــافة إىل عامليتــه وق ،تقريبــاً 
 عاملية تتخطى حواجز الزمان واملكان والرقابة.

 للمحتوى.  النظر عن مواصفات ومقاييس املنشئ بصرفالتواصل  قابلية - 7
ة رعــــات متعــــددجبإمــــداد املتلقــــني  تصــــال: حيــــث أصــــبح مبقــــدور القــــائمني ابالالتكثيــــ - 8

 . االحتماالتاألوجه ومفتوحة 
فــإن   االجتمـاعي، ات يف شـبكات التواصــل: علــى الـر م مـن وجــود خيـار املغـادرة صـعوبة- 9

ذا نالحـ  أن ، ولـاملكثرياً من املستخدمني اكتشفوا أنه من املستحيل إزالة أنفسهم بشكل ك
 الكثري من املغردين يعلن اعتزال تويرت مث ما يلبث إال ويعود .

ـــد شلصـــية الفاعـــل -10 احلقيقيـــة ال ميكـــن أن تُعـــرف  لشخصـــية: مبعـــن أن اصـــعوبة ددي
اجتمع الشخص ابآلخر، وتبقى العالقـة بـني األشـخاص عبـارة عـن أسـطورة إذا  ذاإال إ وتظهر

 ابت عنها لغة اجلسد، ومعرفة السلوك الشخصي مباشرة، لـذلك مـن الصـعب احلصـول علـى 
  .  (17)السلوك الكامل للمستخدم، والسمات الشخصية له من خالل التفاعل اإللكرتوين 

                                                           

ســعود صــاإل: اإلعــالم اجلديــد وقضــااي اجملتمــع التحــدايت والفــرص، ورقــة عمــل مقدمــة إىل املــؤمتر العــاملي  كاتــب،(   17)
الســليب ملواقــع  التعــاطي ،إبــراهيم عبــاس انتصــار ،89م، ص2011 اللبــان، ، 8-6لإلعــالم اإلســالمي ص  الثــاين



ةــا خصــائص إجيابيـة ال ميكــن حصــرها، وينبغــي ديثـة التواصــل االجتمــاعي احل شـبكاتف
 االســتفادة منهــا، إال أهنـــا كغريهــا مـــن الوســائل، هنــاك مـــنم أســاء الـــبعض اســتخدامها وجعلهـــا
مــالذاً لنشــر الشــائعات املغر ــة، واالســتنقاص مــن اآلخــرين، وبــّث الفــ  والقالقــل يف نفــوس 

قولـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم يف  مصـــداق ويف ســـرعة انتشـــار الكـــذب فيهـــا حتقـــق فيهـــاالنـــاس، 
عليه وسلم قال يف حديث طويل وفيه: "..إنه  حديث الرؤاي يف صحيح البخاري أنه صلى هللا

أاتين الليلة آتيان، وإهنما انبعثا ف، وإهنما قاال ف: انطلـق وإين انطلقـت ومعهمـا .. فانطلقنـا، 
حديــد، وإذا هــو حيت أحــد  فأتينــا علــى رجــل مســتلق لقفــاه، وإذا آخــر قــائم عليــه بكلــوب مــن
قفاه، مث يتحول إىل اجلانب  إىلشقي وجهه ويشرشر شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه 

اآلخر، فيفعل به مثـل مـا فعـل ابجلانـب األول، فمـا يفـرغ مـن ذلـك اجلانـب حـىت يصـبح ذلـك 
ل صــلى هللا عليــه اجلانــب كمــا كــان، مث يعــود عليــه فيفعــل مثــل مــا فعــل يف املــرة األوىل .. مث قــا

وأمــا الرجــل الــذي أتيــت عليــه يشرشــر شــدقه إىل قفــاه، ومنخــره إىل "وســلم يف آخــر احلــديث: 
 . (18)"اآلفاقالكذبة تبلغ  فيكذبقفاه، وعينه إىل قفاه، فإنه الرجل يغدو إىل بيته 

 "لغ اآلفاقلكذبة تبفإنه الرجل يغدو عىل بيته فيكذب اصلى هللا عليه وسلم:"  فقوله
ديثــة؛ تمــاعي احلاالج التواصــل شــبكات وتطبيقــات نبــوي كــرمي، نــرى مظــاهره اليــوم يف إعجــاز  

ذلــك يكتبــه  ، كــل  تغريــدات املغــردين يف تــويرت حــىتفمقــاطع الكميــك، ومشــاهد اليوتيــوب، بــل و 
فـاق، ذه الكذبـة اآلتبلـغ هـ الرجل يف بيته، وقد يكون كذابً وهبتاانً مث بلمسة زٍر واحـدة وينشئه
 تعان.وهللا املس

أن خنلص إىل أن وسائل التواصل االجتمـاعي احلديثـة تشـري إىل حالـة مـن التنـوع  وميكن
الــيت محلتهـا الوسـائل املســتحدثة عـن التقليديـة، الســيما  اخلصـائصيف األشـكال والتكنولوجيـا و 

                                                                                                                                                                      

 مقالة منشورة مبوقع شرطة والية اخلرطوم:  ،التواصل االجتماع
http://www.ksp.gov.sd/index.php/miscellaneous-articles 

 .  4066(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التعبري، ابب تعبري الرؤاي بعد صالة الصبح، حديث رقم 18)



 Customization والتخصيص Individuality فيما يتعلق ءعالء حاالت الفردية
 .رئيسة هي التفاعلية نتيجة مليزة وأتتيان 

واســع النطــاق وهــو هبــذه الصــفة ُوســم إعــالم  مفــإذا مــا كــان اإلعــالم اجلمــاهريي واإلعــال 
القرن العشرين, فإن اإلعالم الشخصي والفردي هـو إعـالم القـرن اجلديـد، ومـا ينـتج عـن ذلـك 

إىل مــن  مــن تغيــري انقــالي للنمــوذج االتصــاف املــوروث مبــا يســمح للفــرد العــادي إيصــال رســالته
الذي يريد، وبطريقة واسعة االجتاهات وليس من أعلى إىل أسفل وفق النموذج  وقتيريد يف ال

االتصــاف التقليــدي، فضــالً عــن تبــ  هــذه املواقــع تطبيقــات الواقــع االفرتا ــي وحتقيقــه مليــزات 
 .  (19)الفردية والتخصيص وجتاوزه ملفهوم الدولة الوطنية واحلدود الدولية

 قد تطورتو  ،ارجي اخلهي أدوات التواصل اجلماهريية بني الطفل والعاملالم فوسائل اإلع
 بعضلان جند ة ألدرجبصورة مذهلة يف السنوات األخرية وسلبت عقول األطفال وقلوهبم؛ 

 و الب ،ملدرسةاة أو يف حميط األسر وال يتفاعل منهم أصبح يقضي جلم وقته يف متابعتها، 
  تلك الوسائل. صية مصدرها مادته املعرفية وثقافته الشخ

لقد أصبحت املادة اإلعالمية املوجهة لألطفال من أخطر الصناعات اإلعالمية يف ف
 اإلنتاجمن طرف املستثمرين وشركات  ومن أكثر الصناعات اليت تشهد إقباالً  ،العصر احلاف

ت بسبب استهدافها ملا تدره من أرابح سنوية تقدر مباليني املاليني من الدوالرا نظراً  ،العاملية
والشباب وبفضل تعدد القنوات  األطفالوهي شرحية  ،حية واسعة تتسع دائرهتا ابستمرارشر 

 اإلعالمية وههور شبكة االنرتنت وعوملة الصوت والصورة أصبح إعالم الطفل يشهد تنامياً 
وقد محل هذا االنتشار السريع معه ، من الطفل داخل البيت وصار أكثر قرابً  ،ملحوهاً 

 إىلالستمالة الطفل والسيطرة على عقله وسلوكياته ودفعه  أساليب جديدة وأكثر تطوراً 
 تلك الوسائل.اإلدمان على 

                                                           

 .17والوسائل والتطبيقات، ص فى: اإلعالم اجلديد: املفاهيم( صادق، عباس مصط19)



 من الكثري خيفي لألطفالهذا التوسع املذهل يف جتارة التسلية املوجهة  أنوالشك  
 ية توجهت  ربي شركاع هالشركات املنتجة والعاملة يف هذا القطا  فجل   ،املخاطر والسلبيات

ارسات متجذرة يف  و  ،بيةلرت نشاطها ثقافة  ربية وفهم  ري ملعاين التسلية واللعب والرتفيه وا
راء الربح و اجلري ق و وعادات اجملتمعات الغربية اليت تتعامل مع إعالم الطفل مبنطق السو 

رع سب وز يف الك هدويف حالة التعار  بني واألعرافوالكسب دون اهتمام ابلقيم والعادات 
 .  القيم فإن الغلبة تكون لألوىل على حساب الثانية

 ، ألنّ املتقدمة يف عصران احلديث، ما للطفولة من مكانة ساميةلقد وعت األمم ف

 ، عندما يكربون ويتقّلدون دفة احلياةيقوم إال على أكتاف صغار احلا ر املستقبل ال

املتعلق ابلطفل  تاج املوّجه للطفل أو، ترشد إليه  زارة اإلنوهذا الوعي وا ح بنّي ، ومقاليدها
أهداف تلك األمم وما  ، ال سيما يف جمال الرتبية اليت تصب حتمًا يف خانةمن أحد اجلوانب

 . (20) "تسعى إليه

 .اعيالجتما التواصل شبكاتستلدام ال قانوينالثالث: التكيي  ال املطلب

عـالم ئل اإلعلـى وسـا التواصل االجتماعي احلديثة اليوم قد طغت بشـكل كبـري شبكات
ثري ارٍب يف التـأدوٍر مقـبـالتقليدية كالتلفزيون والراديو والصحيفة، وأصبحت تلك الوسائل تقوم 

 مل تتفوق عليها . إنلتلك الوسائل 
جتاهـات اء واالاآلر  خللتـدا " مثـري للجـدل، نظـراً اعيالتواصـل االجتمـ شبكات" ومفهوم

جيـا، وأُطلــق لتكنولو ا  الـذي طـرأ علـى اسـتخدام يف دراسـته، وعكسـس هـذا املفهـوم التطـور التقــ
 لعمالقة.اكبوتية ميكن استخدامه من قبل األفراد واجلماعات على الشبكة العن اعلى كل م
احملتـوى اإلعالمـي  وهـو ؛االجتمـاعي اإلعـالمأن نطلق على هذه الوسـائل لفـ :  وميكن

                                                           

 .جمالت األطفال يف الكويت د. طارق البكري(20)



ـــلالـــذي يتميـــز ابلطـــابع الشخصـــي، واملتناقســـل بـــني طـــرفني أحـــدمها  واآلخـــر مســـتقبمل، عـــرب  مرسم
ل، وحرية التجاوب معها للمستقبمل. الرسالةوسيلة اجتماعية، مع حرية    للمرسم

 قيــة،التواصــل االجتماعيــة احلديثــة امتــداد طبيعــي للعالقــات االجتماعيــة احلقي فشــبكات
اد مقصوراً يف نطاق  يق وحمـدود، مث مـا لبـث أن ازد كانهذا التواصل االجتماعي يف بداايته  

مـع الوقـت وحتـول مــن أداة إعالميـة نصـية عـرب الكتابــة إىل أداة إعالميـة  عيـة وبصـرية تــؤثر يف 
قــــرارات واســــتخدامات املتــــأثرين بضــــغوط مــــن القــــوة املــــؤثرة الــــيت تســــتخدم يف أتثريهــــا األمنــــاط 

يف  مالشخصـــية للفـــرد )الســــمعي، والبصـــري، واحلســــي(، ابعتبـــار أن املتـــأثر وأمناطــــه حمـــور مهــــ
التــــأثري، مســــتغلة )أي القــــوة املــــؤثرة( أن الســــمعي ســــريع يف قراراتــــه، ألن طاقتــــه عاليــــة  عمليــــة

ويتخيل ما يتحدث به أو يسمعه، والبصري حذر يف قراراته، ألهنا مبنيـة علـى التحليـل الـدقيق 
لألو اع، واحلسي يب  قراراته على مشاعره املستنبطة من التجارب اليت مر هبا، يف حماولة مـن 

 . (21)املؤثرين لتغيري اآلراء، املفاهيم، األفكار، املشاعر، املواقف، والسلوك أولئك 
 قـدمياً  يصـبح جديـداً  اليـوم يبـدو ومـا اإلعـالم، جـوهر هـو التقـ  التطـّور عـرب لتحّولفـا
 تلـك كانـت  والتلفزيـون واإلذاعـة، والصـحافة، الطباعـة، ههـور فمـع ،جديـدة تقنيـة بظهـور
 األمـرمفهـوم اإلعـالم اجلديـد هـو يف واقـع  إذن الفـرتة، تلـك يف ديـداجل اإلعـالم متثّـل الوسـائل

 .(22)الوسائلميثل مرحلة انتقالية من انحية 
 أو  New Media لفــ  اإلعــالم اجلديــد الوســائليُطلــق الــبعض علــى هــذه  ولــذا      
مصـطلح يضـم كافـة تقنيـات االتصـال واملعلومـات  وهو Digital Media الرقمي اإلعالم
اليت جعلت من املمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل املعلومات اليت نريدها يف الوقت  الرقمية

                                                           

، بــريوت، 1ط،  84ص وليــد: شــبكات التواصــل االجتمــاعي ودينامكيــة التغــري يف الــوطن العــري، خالــد حممــود،(  21)
 .م 2011مدارك إبداع، 

أحباث املؤمتر الدوف، "اإلعالم اجلديد: ، 128ص اجلديد: النظام والفو ى،احليدري، د. عبد هللا زين: اإلعالم (  22)
 . م2009مل جديد"، جامعة البحرين، تكنولوجيا جديدة... لعا



مـن خـالل األجهـزة االلكرتونيـة )الوسـائط( املتصـلة أو  ـري  هنريده وابلشـكل الـذي نريـد يالذ
 .(23) كانوا  وأينمااملتصلة ابإلنرتنت، والتفاعل مع املستخدمني اآلخرين كائناً من كانوا 

ل ثابـــة وســـائالتواصـــل االجتمـــاعي احلديثـــة اليـــوم هـــي مب شـــبكاتباحـــث أن ال يـــرى لـــذا
ن حيــث مــتُعامــل إعالميــة مــن نــوع خــاص، ُعرفــت ابإلعــالم اجلديــد ) اإلعــالم االجتمــاعي( و 
 ،شـــاريـــة واالنتالعالن املســـؤولية اجلنائيـــة معاملـــة وســـائل اإلعـــالم األخـــرى، الشـــرتاكها يف صـــفة

عـــالم، ائل اإلمــن خصـــائص وســـ وهـــذها القريـــب والبعيـــد، ُمشـــاعة للجميـــع يطلّـــع عليهــ وكوهنــا
 فالعالنية شرط لوقوع هذه اجلرائم .

حنكــم علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة، وذلــك  اأننــا ال نســتطيع أن حنكــم عليهــا كمــ إال
  ـان يف اإلنتـاج اإلعالمـي، و فيهـا املتـداخل يتعـددلكوهنا قائمة على األفـراد ال املؤسسـات الـيت 

قواعـد املسـئولية لفعـل الغـري؛ حيـث  إىل الشخصـيةاملسئولية اجلنائيـة  عن للخروجم يضطر املنظّ 
 ، عـــن النشـــر يف وســـائل اإلعـــالم التقليديـــة لنياملـــنظُّم الناشـــرس ورئـــيسس التحريـــر أول املســـؤو  ربيعتســـ

 لألن الفاعــ ؛(24)وهــذان مســئوالن دائمــاً كفــاعلني أصــليني، وهــذا يعــد  الفــاً للقواعــد العامــة 
إليــه وقوعهــا، وهــذا الوصــف يصــدق علــى املؤلــف،  املنســوبةــا  دمثلي للجرميــة، هــو احملــاألصـ

وهــذا ال يظهــر  ،(25)الكتابــة، ولــيس مــن فعــل النشــر بفعــلتقــع  ةوال يصــدق علــى الناشــر ألن اجلرميــ
 وا حة يف وسائل التواصل االجتماعي احلديثة اليت تقوم على أفراد أبنفسهم  الباً. ورةٍ بص

 يف لنشـاط النشـر اإللكـرتوين (26)التنفيذيـةالـرأي مـا نصـت عليـه الالئحـة  اذيؤكـد هـ و ا
نصت يف املادة األوىل منها على تعريف النشـر اإللكـرتوين  واليت ،(27) اململكة العربية السعودية

                                                           

 .6(  كاتب، سعود صاإل: اإلعالم اجلديد وقضااي اجملتمع التحدايت والفرص، ص 23)
 م.1951سنة  ،ات املصريةدار النشر للجامع ،396صجرائم النشر،  :(  حممد، د. عبدهللا24)

، مصر  1، دار النهضة العربية، ط34،ص اجلنائية عن أعمال وسائل اإلعالماملسؤولية  رمضان، رأفت جوهري: ( 25)
. 

 (.91(  الالئحة هي: القواعد العامة امللزمة الصادرة أبداة دون املرسوم امللكي .) املرزوقي، السلطة التنظيمية، ص 26)

، هـ23/7/1433وزارة الثقافة واإلعالم يف اململكة العربية السعودية والصادرة بتاريخ املنشورة مبوقع ( 27)



أو اســـتقبال، أو نقـــل املعلومـــات  ل،التقنيـــة احلديثـــة يف بـــث، أو إرســـا لوســـائ اســـتخدامأبنه:"
ة، واملسموعة؛ سواء كانت نصوصاً، أو مشاهد، أو أصوات، أو صوراً اثبتة أو املكتوبة، واملرئي

  ".متحركة؛ لغر  التداول
من يتوىل إصدار أي إنتاج علمـي أو ثقـايف  هويف تعريف دار النشر اإللكرتوين: " وجاء

  .(28)"التداولأو ف  بصيغة إلكرتونية بغر  
ــــة كــــالفيس بــــوك، االجتمــــاعيالتواصــــل  شــــبكات وةــــذا خنلــــص إىل أن وتــــويرت،  احلديث

ة ملـادة الثانيـل نصـت اهـي مـن أشـكال النشـر اإللكـرتوين، بـ م،والكميك، واالنستقرا واليوتيوب،
 لشخصية.من هذه الالئحة صراحة على أن من أشكال النشر اإللكرتوين: املواقع ا

االجتمـــاعي احلديثــة هـــي وســـائل إعالميــة اجتماعيـــة يُعامـــل مســـيء  التواصـــلفشــبكات 
 يــة،اســتخدامها مثــل مــا يعامــل مــنم يســيء اســتخدام وســائل اإلعــالم املقــروءة واملســموعة واملرئ

 .(29)اإلعالمحقيقة  الشرتاكهما يف
 
 ودية. لسعالطفل يف األنظمة ا عالمالضواب  القانونية إل :لثالثا املبحث

فقـد صـدر تعد اململكة العربية السعودية من الدول املتقدمة يف سن األنظمة اإلعالميـة، 
هـــ وأعيــد النظــر فيــه وصــدر 1347أول نظــام للمطبوعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية عــام 

هـــ  مث أعيــد النظــر للمــرة الثانيــة يف النظــام وصــدر بصــيغته 1358بصــيغة جديــدة مطــورة ســنة 
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(  هذه الالئحة صدرت من املختص ءصدارها نظاماً، وهو وزير الثقافة واإلعالم بناًء على املادة السادسة واألربعني 28)
 أانطت هـ، واليت3/9/1421واتريخ  32لكي ذي الرقم م/من نظام املطبوعات والنشر الصادر ابملرسوم امل

ريات الستجابة للمتغالنشر اعات و بوزير الثقافة واإلعالم إصدار الئحة تنفيذية، و ا يتطلبه تطبيق نظام املطبو 
 حيث تغريت وتعددت طرق النشر.

  الفــاتعلــى أن:" التاســعةالفقــرة  مــن الالئحــة التنفيذيــة لنشــاط النشــر اإللكــرتوين يف عشــراملــادة الثامنــة  نّصــت (29)
يــه تقــدم الشــكوى ف لوماتيــة(اجلــرائم املع مكافحــةالنشــر اإللكــرتوين  ــا يوصــف بكونــه جرميــة، وورد بنصــه يف نظــام )

 املختصة بنظر تطبيق هذا النظام". اجلهاتلدى 



صــــيا ة نظــــام جديــــد للمطبوعــــات حــــىت عــــام  -بعــــد ذلــــك–هـــــ ومل تــــتم 1378الثالثــــة ســــنة 
صــدرت الصــيغة الرابعــة للنظــام والــيت اســتمر العمــل هبــا حــىت صــدور  هـــ  وذلــك عنــدما1402

 هـ . 1421النظام احلاف عام 

 ابسم هـ؛1402 عام الصادر ابلنظام العمل على الزمن من عقدين بعدفقد صدر  
 العمل تنظيم صعيد على نوعية نقلة النظام يف البعض ورأى، والنشر املطبوعات نظام

 اإلعالمية لألنشطة النظام انفتاحية يف خصوصاً  السعودية، ربيةالع اململكة يف اإلعالمي
 يعد  ا اإلنرتنت وخدمات اإلعالمية واالستشارات والدراسات املعلومات كتقنية  احلديثة
 عصري إطار يف اإلعالمية اجملاالت يف املتسارعة املتغريات جملاراة نظمامل من جادة حماولة
 .متجدد
 سس منها خصص مادة، وأربعني تسع يف السعودي شروالن املطبوعات نظام جاءو 

 ، وأحد عشر مادة اخلارجية للمطبوعاتة مواد وست الداخلية للمطبوعات متتابعة مواد
 حمدد.   إطار بال مادة  عشرة اثنتا وبقيت احمللية لصحافةل

أن النشاطات اليت ختضع ألحكام هذا النظام النظام  من« الثانية»ورد يف املادة وقد 
بلغت تسعة عشر، ونصت الفقرة العشرون على جواز إ افة أي نشاط تقرتحه وزارة اإلعالم 

، لتأيت املوافقة عليه «نشاط النشر اإللكرتوين»ويقره جملس الوزراء، وقد اقرتحت الوزارة إ افة 
ن مث صدرت الالئحة التنفيذية (، وم20ه ويكون النشاط رقم )1431يف شهر شوال لعام 

 .له

القا ــي بتعــديل  هـــ ١٤٣٣/  ٤/  ١١اتريــخ يف (  ٢٠)م/املرســوم ملكــي رقــم صــدر مث 
 .(40، 38، 37، 36، 9)املواد 
 واملادة التاسعة هي اليت تتكلم عن حمظورات النشر، فجاءت على النحو اآليت:  



، إىل املصلحة العامة ابلنقد املو وعي والبناء، اةادف يلتزم كل مسؤول يف املطبوعة"
 أاّيً  ا حيت : ىل وقائع وشواهد صحيحة، وحيظر أن يُنشر أبي وسيلة كانتإ ستندوامل

 ما خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة النافذة. -1

ما يدعو إىل اإلخالل أبمن البالد أو نظامها العام ، أو ما خيدم مصاإل أجنبية تتعار   -2
 مع املصلحة الوطنية.

ة أو الكرامة أو التجريح أو اإلساءة الشخصية إىل مفيت عام التعر  أو املساس ابلسمع -3
اململكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أاًي من موهفيها أو أي شخص من 

 ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية اخلاصة.

 إاثرة النعرات وبث الفرقة بني املواطنني. -4

 تشجيع اإلجرام أو احلث عليه. -5

 ما يضر ابلشأن العام يف البالد. -6

 وقائع التحقيقات أو احملاكمات، دون احلصول على إذن من اجلهة املخولة نظاماً. -7

( يف الفصل الثالث منها حتت عنوان 73وجاء يف الالئحة التنفيذية يف املادة رقم )
ز نشر وقائع "املسائل احملظور نشرها أو تداوةا" عرب الفقرة )ز( النص على أنه: ))ال جيو 

التحقيقات، أو احملاكمات املتعلقة ابألحوال الشخصية و ريها، إال بعد احلصول على إذن 
 من اجلهة املختصة(( .

فاملالح  يف هذه احملظورات أهنا عامة مل ختصص ما يُنشر للطفل أو  ريه، فنظام 
اية الطفل املطبوعات والنشر جاء مبحظورات عامة، لكن عندما نلح  ما جاء يف نظام مح



تعريض الطفل  جند ختصيصًا ةذا العموم؛ فنصت املادة الثالثة من نظام محاية الطفل على أن
ملشاهد  لة ابألدب، أو إجرامية، أو  ري مناسبه لسنه؛ يُعد  إيذاًء جمّرمًا . مث زاد يف الالئحة 

 للخطر ". : "أو اليت تعّر  معتقده أو فكره أوسلوكه  لنظام محاية الطفل التنفيذية

ومن الضوابط أيضًا ما نصت عليه املادة احلادية عشرة من نظام محاية الطفل؛ وجاء 
وحيظر كذلك التدخني أثناء  حيظر عر  املشاهد اليت تشجع الطفل على التدخني،فيها:" 
 وجوده". 

 وجاء يف الالئحة التنفيذية لنظام محاية الطفل حتت هذه املادة ما نصه:

سائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية واملواقع اإللكرتونية حيظر على و  -11/4
استخدام األطفال يف الدعاية لبيع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي مواد أخرى تضر بسالمته 

 أو صحته.

حيظر على وسائل اإلعالم املختلفة املقروءة واملسموعة واملرئية واملواقع اإللكرتونية  -11/5
 شاهد اليت تشجع الطفل على التدخني أو تربر له ذلك . عر  امل

لكن من يشاهد اإلعالم اليوم جيد انفالاتً كبرياً يف تلك الضوابط لعدم الو وح فيمن  
ميلك تطبيق هذه األنظمة والصفة اليت ينبغي أن يكون عليها من يرفع الدعاوى  د تلك 

 صارخ . الوسائل اإلعالمية اليت تنتهك حقوق الطفولة بشكل

وإذا أمعنا النظر يف األنظمة السعودية جند النصوص الكافية حلماية حق الطفل يف عدم 
تعر ه لإليذاء من قبل وسائل اإلعالم، لكن مشكلتنا يف التطبيق، وإن كنت  ري متشاءم 

صدوره أكثر من سنتني، وجاء فيه نصوص قانونية  لكون النظام حديث إذ مل ميضي على
 حيظرمن نظام محاية الطفل على أنه:"  عشرة الثانية املادةقه؛ فنصت حتمي الطفل وأخال



 للطفل موجه مسموع أو مرئي أو مطبوع مصنف أي وحيازة وتداول وعر  ونشر إنتاج
 العام النظام أو اإلسالمية الشريعة ألحكام  الفاً  سلوكاً  له يزين مبا يثريها أو  ريزته خياطب

 ".  االحنراف على تشجيعه شأنه من يكون أو العامة، اآلداب أو

 مث جاءت الالئحة التنفيذية بنصوٍص أكثر تفصيالً وأو ح بياانً، فجاء فيها:

 أو نشر أو إنتاج خاصة أم عامة أكانت سواء الصلة ذات اجلهات مجيع على حيظر  12/1
 يثريها أو  ريزته خياطب للطفل موجه مسموع أو مرئي أو مطبوع مصنف أي حيازة أو عر 
 .العامة اآلداب أو الشرعية األحكام  الفة على يشجع أو يساهم مبا

 املوجه واملقروء واملسموع املرئي اإلعالمي اإلنتاج مبراقبة العالقة ذات اجلهات تقوم  12/2
 واآلداب العام والنظام السارية واألنظمة اإلسالمية الشريعة ألحكام مراعاته لضمان للطفل
 .العامة

 أو املطبوع املصنف خيدمها اليت العمرية الفئة حتديد ابلطفل تعن اليت اتاجله على  12/3
 على ويساعد للطفل والعقلي الفكري النمو على احملافظة يف يساهم مبا املسموع أو املرئي
 .احنرافه عدم

 الربامج نشر على املختلفة اإلعالم وسائل فيها مبا العالقة ذات اجلهات تعمل 12/4
 .للطفل والتعليمية والرتبوية والفكرية والثقافية االجتماعية املنفعة ذات وادوامل واملعلومات

 

 



 ونشرها املفيدة األطفال كتب  إنتاج تشجيع على العالقة ذات اجلهات تعمل 12/5
 برتبيته تضر اليت واملواد املعلومات من الطفل لوقاية مالئمة توجيهية مبادئ و ع وتشجيع
 .وصحته

 موجهة تلفازية برامج إنتاج على اإلعالمي ابإلنتاج العالقة ذات تاجلها تشجع  12/6
 .لديه املواطنة قيم وتعمّمق سليمة وفكرية إسالمية تنشئة وتنشئته تربيته تعزيز تستهدف للطفل

 التحقيق هيئة تتوىلمن نظام محاية الطفل على أن :" والعشرون الثالثة املادةوتنص 
 احملكمة أمام الدعوى وإقامة النظام، هذا أحكام لفات ا يف التحقيق العام واالدعاء
 " .املختصة

ونتمن أن نرى من اجلمعيات املهتمة حبقوق الطفل حراكًا يف رفع دعاوى  د 
وسائل اإلعالم اليت تسيء إىل الطفولة وتؤذيها بنشر ما جاء النظام مبنعه، خصوصًا بعد 

املرسوم ملكي رقم عات والنشر مبوجب من نظام املطبو  املادة السابعة والثالثنيتعديل 
 لتصبح كما يلى : هـ ١٤٣٣/  ٤/  ١١اتريخ يف ( ٢٠)م/

برائســــة مــــن تتــــوافر فيــــه خــــربة يف األعمــــال  -أو أكثــــر  -تشــــكل جلنــــة ابتدائيــــة  - ١" 
القضــائية، وعضــوية مستشــار نظــامي وأحــد املختصــني يف اإلعــالم، للنظــر يف  الفــات أحكــام 

 عقوابت الواردة فيه.هذا النظام وتطبيق ال
ال تنظـــر اللجنـــة إال يف الشـــكاوي الـــيت يرفعهـــا أي شـــخص  ـــن لـــه صـــفة ومصـــلحة  - ٢

 مباشرة، أو ما حيال إليها من الوزير.
تصــدر قــرارات اللجنــة االبتدائيــة ابإلمجــاع أو ابأل لبيــة بعــد دعــوة املخــالف أو مــن  - ٣

 . ع إىل أقواله."ميثله، و اع أقواله، وجيوز ةا دعوة من ترى االستما 
لتصـبح كمـا كما ت تعديل املادة الثامنة والثالثون من نظام املطبوعات والنشـر السـعودي 



 :ييل
" مــع عــدم اإلخــالل أبي عقوبــة أشــد يــنص عليهــا نظــام آخــر، يعاقــب كــل مــن خيــالف 

 من العقوابت التالية :  أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر
ســـمائة ألـــف رايل، وتضـــاعف الغرامـــة إذا تكـــررت ( س٥٠٠ رامـــة ال تزيـــد علـــى ) - ١

 املخالفة. 
إيقـــــاف املخـــــالف عـــــن الكتابـــــة يف مجيـــــع الصـــــحف واملطبوعـــــات، أو عـــــن املاركـــــة  - ٢

 اإلعالمية من خالل القنوات الفضائية، أو عنهما مًعا. 
إ ــالق أو حجــب حمــل املخالفـــة مؤقتًــا أو هنائيًــا، فــإن كـــان حمــل املخالفــة صـــحيفة  - ٣
تنفيذ قـرار اإل ـالق مبوافقـة رئـيس جملـس الـوزراء، وإن كـان حملهـا صـحيفة إلكرتونيـة أو فيكون 

 موقًعا وحنو ذلك فيكون تنفيذ قرار اإل الق أو احلجب من صالحية الوزير. 
إذا كانـت  الفتـه نشـر معلومـات مغلوطـة  -نشر إعتذار مـن املخـالف يف املطبوعـة  - ٤

وفـق الصـيغة  -( مـن املـادة )التاسـعة( مـن هـذا النظـام ٣قـرة )أو اهتامات جتاه املذكورين يف الف
 اليت تراها اللجنة وعلى نفقته اخلاصة ويف املكان نفسه الذي نشرت فيه املخالفة. 

وإذا كانت املخالفة متثل إساءة إىل الدين اإلسـالمي، أو املسـاس مبصـاإل الدولـة العليـا أو 
إىل الوزير لرفعهـا إىل  -بقرار مسبب  -إحالتها بعقوابت خيتص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة 

امللك للنظـر يف اختـاذ اإلجـراءات النظاميـة إلقامـة الـدعوى أمـام احملكمـة املختصـة، أو اختـاذ مـا 
 .يراه حمقًقا للمصلحة العامة "

 

 

 



 اخلامتة

ختامًا .. أسأل هللا عز وجل أن يوفقنا لكل خري، وأن يدمي على بالدان نعمة األمن  
ميان، وأن تكون هذه الورقة لبمنًة من لبمنات هذا املؤمتر املبارك الذي جاء يف وقٍت واإل

القوي على حياة الناس، وحنن نعيش عصر أتثري اإلعالم اشتدت احلاجة إليه، خصوصًا 
 وتشكيلهم حسب ما يُراد ةم من القائمني على وسائله املختلفة .

كبح هذا السعار اإلعالمي املوجه   وأن يكون للمهتمني حبقوق الطفل مسامهًة يف
ألطفالنا سواء  عرب القنوات الفضائية أو عرب اإلعالم اجلديد وأبطاله الذين تصدروا املشهد 

 يف اآلونة األخرية وأصبح أتثريهم على األطفال مشاهداً بشكٍل وا ح .

الء وهذه املسامهة إمنا تكون ابلتوعية؛ فإن مل جتد التوعية فال مناص من تقدمي هؤ 
 املسيئني حملاكمة عادلة تتم وفق األنظمة املرعية يف اململكة العربية السعودية . 

نسأل هللا عز وجل التوفيق والسداد، وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا حممد 
 وعلى آله وصحبه وسلم ،،

 

 

 

 


