
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ريما خالد الضويحي اسم الطالبة: 

 ( 227قوانين اإلعالم وأخالقياته )تصل  عنوان المقرر: 

 ( 56937)رقم الشعبة:  

 التكليف األولرقم التكليف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة الملك سعود 

 اآلداب  كلية



  األطراف تحديد خالل من فيه تحدث  التي األخالقية والمالبسات  أكثر موضوعك اكتشفي ❖

  .األخالقي والجدل الموضوع تجاه طرف ُكل وموقف يتضمنه التي

 

 وز األطفال في مواقع التواصل االجتماعي(  رب)

 

األطفال في مواقع التواصل االجتماعي هو ظاهرة حديثة في المجتمع السعودي  ال شك أن بروز 

خاصة مع تطور التكنولوجيا وعدم اقتصار استخدامها على البالغين فقط، من هنا نتج لنا بعض  

سلبيات وإيجابيات بروزهم في هذا المجال، ومن وجهة نظري أرى بأن عوائد السلبيات  

 جابيات في جميع النواحي. والمخاطر أكثر بكثير من اإلي

 سأتكلم في مقالي عن قضية حدثت داخل مجتمعنا السعودي كمثال حي على الموضوع 

التي أثارت الرأي العام السعودي  عاًما و 13البالغة من العمر  أال وهي قضية "الطفلة لجين"

ابل  يحاءات جنسية مقإعندما أعلنت في حسابها عبر "سناب تشات" عن حساب يروج لمنتجات و

 مبلغ مادي. 

  يأتي دور أسرة الطفلة في قدرتهم على الرفض وعدم جعل طفلتهم أداة  من المفترض أن هنا 

الستخدامها في إعالنات جنسية غير مناسبة لعمرها ومخلة باآلداب العامة والمحتوى اإلعالمي  

 األخالقي، لكن ما حصل كان العكس تماَما. 

 أطراف القضية: 

حيث أنه من الواضح أن دور األسرة كان غائب في هذه القضية، وقد أشار  : أسرة الطفلة

البعض في الشارع السعودي بأن الطفلة تم استغاللها من قبل أسرتها بسبب شهرتها الكبيرة  

 تعود عليهم نتيجة هذه الشهرة. قد والعوائد المادية التي 

دم مناسبة المحتوى لعمر  قابل المجتمع هذه القضية بالرفض بسبب عالمجتمع السعودي: 

الطفلة، وهذا يمثل وعي الشعب السعودي تجاه قضايا استغالل شهرة األطفال ألسباب مادية أو  

غيرها، حيث طالب المجتمع بالتحقيق في القضية واستدعاء ذوي الطفلة للتحقيق معهم  

 ومعاقبتهم. 

،  ل بأي شكل من األشكالترفض سياسة دولتنا استغالل االطفاالطفل:   حماية سياسة الدولة في 

وذلك من خالل الحماية االجتماعية التي تندرج تحت  كما تسعى لحمايته من جميع النواحي،  

 . النيابة العامة 

المجهودات المقامة لتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي  ويعنى بالحماية االجتماعية: 

المخاطر، ضماناَ لحق العيش الكريم، وتهتم  والنفسي للمواطنين وتحسين جودة الحياة وتقليل 

الدولة بوضع برامج وقائية تمكن الحماية المؤقتة والداعمة ألفراد المجتمع عند حاجتهم، وعلى  

وجه الخصوص توجه الحماية االجتماعية لألطفال والنساء وكبار السن وأصحاب الدخل  

وكاالته المختلفة بالقيام بدور  المنخفض، وعلى وجه أساسي يهتم قطاع التنمية االجتماعية ب

)المنصة الوطنية الموحدة،   الرعاية والحماية وتقديم برامج مختلفة لبناء مجتمع سليم وواع  

 (. هـ1442



للتحقيق معهم وإغالق حساب الطفلة مؤقتاَ، كما أمرت  من هذا المنطلق تم استدعاء أهل الطفلة 

لالطمئنان على  اجتماعي ية وإجراء بحث نفسي النيابة المعنيين بالتفقد على حالة الطفلة األسر 

 . حياة الطفلة وحمايتها من األخطار التي قد تتعرض لها

فإن األسرة قد خالفت العديد من   في المملكة العربية السعودية الطفل رعاية وبناَء على نظام 

 . الطفل  حماية  التي تنص علىالمواد 

 ( هـ1436)نظام حماية الطفل، ومن هذه المواد: 

 المادة األولى: 

 الطفل: كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.  -1

اإليذاء: كل شكل من أشكال اإلساءة للطفل او استغالل أو استغالله او التهديد بذلك،   -2

 ومنها: 
 . اإلساءة الجسدية -
 . اإلساءة النفسية -
 . اإلساءة الجنسية  -

 المادة الثالثة:

 :  يعد إيذاء أو إهماالً تعرض الطفل ألي مما يأتي 

 التحرش به جنسيًا أو تعريضه لالستغالل الجنسي.  -
 استغالله ماديًا.  -
 تعريضه لمشاهد مخلة باألدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لعمره.  -

 المادة الثانية عشرة: 

يحظر إنتاج ونشر وعرض وتداول أي مصنف طبوع أو مرئي أو مسموع موجه للطفل يخاطب  

سلوكاً مخالفَا ألحكام الشريعة اإلسالمية أو النظام العام أو اآلداب  بما يزين له غريزته أو يثيرها  

 العامة، أو يكون من شأنه تشجيعه على االنحراف. 

  اإلعالني  المحتوى  "سناب تشات" ترفض سياسة اإلعالن في  سياسة تطبيق "سناب تشات": 

الصفات على أي من  ومَكنت األفراد من اإلبالغ في حال تواجد أحد هذه مالئم الالمحظور وغير 

مالئمة ثقافيَا في الموقع المستهدف أو التي توحي بأفكار  المثل اإلعالنات غير اإلعالنات 

 في حسابها.  هذا ما قام به البعض تجاه المحتوى الذي قامت الطفلة بنشره و جنسية، 

ح ذويها بذلك، من خالل انتقادات ال شعب ما حصل قد يؤثر على نفسية الطفلة حتى ولو لم يصر 

والتعليقات السلبية التي تصلها في مختلف حساباتها على مواقع التواصل  ، الموجهة لها

بل النيابة العامة، وكما  من ق  ء أسرتها والتوتر األسري الذي تعيشه نتيجة استدعا ، االجتماعي

بأن الطفلة لم تعش طفولتها مثل غيرها من األطفال بعمرها نتيجة دعم أسرتها    أشار البعض 

يعها على شهرتها المبنية على وضع مستحضرات التجميل وتشبهها باألشخاص األكبر  وتشج 

 سنًا منها من حيث اللبس وطريقة التصوير والرقص ومحتواها اإلعالمي. 

 

 



 قائمة المراجع 

 

. )بدون رقم  تعريف الحماية االجتماعية(.  هـ1442المنصة الوطنية الموحدة. )  -

. استرجعت من  نشر(

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtec

tion . 

  نظام حماية الطفل. مجلس الوزراء.(.  هـ1436) المملكة العربية السعودية.  -

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-مسترجع من 

a9a700f272bd/1-8e0b-4cde-0379 . 

https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtection
https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/aboutksa/SocialProtection
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1

