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 احلمد هلل كحده كالصالة على من ال نيب بعده. كبعد
إف ادلشكالت األسرية ليست كليدة العصر احلديث حبضارتو ادلعقدة، إال أهنا يف العصر احلايل 

تشاران كاسعان، كأصبح من ادلتعذر ذباىلها أك السكوت عنها. كدلا كانت الفرقة بُت الزكجُت انتشرت ان
ت، يعرفها من ت كالويالإحدل ادلشكالت العريضة، اليت ذبر كراءىا عددا ليس بالقليل من ادلشكال

 يعمل يف أركقة احملاكم، أك ادلراكز االجتماعية كاالستشارات األسرية!
الطفل كزيارتو بعد الفرقة؛ تعد شكالن دلشكالت األسرة يف ادلاضي كلعل مشاكل حضانة 

 .كاحلاضر، إال أنو يف العصر احلاضر ازداد أمرىا تعقيدان، نظران لتغَت متطلبات احلياة يف ىذا العصر
للحد من الطالؽ كآثاره بالشراكة مع أكقاؼ نورة كذلذا أحسن القائموف على مجعية مودة 

كأشكر لوزارة العدؿ ل )اآلليات النموذجية لتنفيذ أحكاـ احلضانة كالزيارة(، ادلالحي لعقد كرشة عم
 حسن ظنها؛ إذ رشحتٍت دمثالن ذلا، يف تقدمي كرقة عمل يف عدد من احملاكر.

 أسأؿ اهلل أف جيعل عملي ىذا خالصان صوابان، كصلى اهلل كسلم على نبينا حممد كآلو كصحبو. 
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  المحور األول
 ة قضاًء عند تقرير األصلح للحضانة والضم.المعتبر  الشروط

تعد احلضانة من الواليات اخلاصة، كالغرض منها صيانة احملضوف كرعايتو، كىذا ال يتأتى إال 
إذا كاف احلاضن أىال لذلك، كالبعض ينظر إليها على أهنا حق للحاضن، كأهنا مزية ينبغي أف يناطح 

مر كهنايتو "ىي مصلحة الصغَت" ادلفتقر إ ى من هبا، كلكنها يف أكؿ األ فوزالالسحاب من أجل 
عتبارات ايرعاه، فليس كل من جاء يف ترتيب ادلستحقُت للحضانة يكوف أىال ذلا، فللحضانة 

 .إال دلن توفرت فيو احلضانة   ت  ب  ثْ كشركط سنها الفقهاء، من شأهنا أال تػ  
كاف أك امرأة، كأخرل يتو ى احلضانة رجال  كىذه الشركط أنواع ثالثة: شركط عامة فيمن 

  كثالثة خاصة بالرجاؿ. خاصة بالنساء،
  أما الشركط العامة فهي ما يلي:

  اإلسالـ إذا كاف احملضوف مسلما. .1
ك معتوه، لعجزىم عن أ ال تثبت احلضانة لطفل كال جملنوف،ف البلوغ كالعقل، .2

 .إدارة أمورىم، فهم يف حاجة دلن حيضنهم، فال توكل إليهم حضانة غَتىم
ق الذم ق ىو الفسالفسكادلراد ب ،فال حضانة لفاسق مانة يف الدين،األ .3
 ضوف بو، كاشتهار احلاضن بالشرب كالسرقة كالزنا.يضيع احمل
ة دلن كاف عاجزا عن ذلك فال حضان احملضوف. القدرة على القياـ بشأف .4

ضنة ، أك كانت احلاكالصمم عن ذلك، أك بعاىة: كالعمى لكرب سنو، أك إصابتو دبرض يعوقو
إذا كاف لديهم  إال لعمل أك غَته كتًتؾ الولد ضائعا، فكل ىؤالء ال حضانة ذلم، زبرج كثَتا

 .فحينئذ ال تسقط حضانتهم ،كيقـو على شؤكنو من يعٌت باحملضوف،
 .أك منفر دما يتعدل ضرره إ ى احملضػوف أال يكوف باحلاضن مرض معد، .5
عليو فيو الفساد، أك ذم بلغ سنا خيشى أمن ادلكاف بالنسبة للمحضوف ال .6

 ف خموؼ يطرقو ادلفسدكف كالعابثوف.فال حضانة دلن يعيش يف مكا ضياع مالو،
 قلة.عدـ سفر احلاضن أك الويل سفر ن   .7

 
 :أما الشركط اخلاصة باحلاضنُت من الرجاؿ فهي

 .أف يكوف حمرما للمحضوف إذا كانت احملضونة أنثى .1
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أك  جة، أك ابنة، أك مربيةمن النساء من يصلح للحضانة كزك  أف يكوف عنده .2
 .حنوىن

 
 :احلواضن من النساء ما يليأما الشركط اخلاصة ب

، ألهنا تكوف مشغولة حبق ال تكوف احلاضنة متزكجة من أجنيب عن احملضوفأ .1
 أنت أحق بو ما مل تنكحي".ديث "حل الزكج،

 ر  حم   رحم   أف تكوف احلاضنة ذات   .2
 .من احملضوف كأمو كأختو ـ 

 .ة باحملضوف يف بيت من يبغض احملضوف كيكرىوال تقيم احلاضنأ .3
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 المحور الثاني:
 .المعايير التي يراعيها القضاء عند تحديد وقت ومكان الزيارة العائلية

القاعدة العامة يف ربديد الزيارة من حيث التوقيت؛ يكوف كفق ما جرل عليو العرؼ كالعادة، 
سعى يف القاضي الذم ينظر قضية الزيارة ي على أف يف حماكم األحواؿ الشخصية: كاستقر العمل

القاضي إ ى قسم اخلرباء يف  هماصلح بُت الطرفُت، أما إف مل يتسّن اإلصالح بينهما فيحيلال
 ما يلي: يف ربديد الزيارة لتحديد الزيارة كقتا كمكانا، كيراعى كذلكاحملكمة، 

 اإلجازات ادلدرسية للطالب. -أ 
 إجازات العيدين. -ب 
 تو حلاضنتو.عمر احملضوف كحاج -ج 
 كجود ادلناسبات لدل أحد الطرفُت. -د 
 تعيُت مكاف الزيارة، كمكاف استالـ احملضوف كتسليمو. -ق 
ربديد من حيضر احملضوف للزيارة كمن يأخذه كقت انتهائها عند  -ك 

 ادلشاحة.
 كما تراعى أيضان الزيارة حاؿ الصحة كادلرض، كمسألة ادلبيت من عدمو.
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 المحور الثالث:
 حكام القضائية الخاصة بالزيارةآلية تنفيذ األ

 ىناؾ طريقاف لتنفيذ األحكاـ يف قضايا احلضانة كالزيارة.
 : التنفيذ غَت ادلباشر:الطريق األك ى

 ، كالزيارة ما يأيت:ي القاضي يف تنفيذ قضايا احلضانةيراع على أف 74/1فقد نصت ادلادة 
تسليم احملضوف دبا ال يضر بادلنفذ  التدرج يف التنفيذ بالنصح كالتوجيو ، مث ترتيب مراحل –أ 

 كىذه مرحلة )التنفيذ االختيارم أك الرضائي( لو ، كادلنفذ ضده ، كاحملضوف.
كيف ىذه ادلرحلة على كجو اخلصوص؛ فقد جرت العادة لدينا يف حمكمة التنفيذ بالرياض، على 

 ودة"االستعانة بشركائنا يف عملية التنفيذ كىم مجعية مودة متمثالن يف "بيت م
 

، بعد انقضاء مرحلة التدرج اليت يقدرىا القاضييف حاؿ امتناع ادلنفذ ضده عن التنفيذ  –ب 
راءات أك حاؿ امتناعو عن احلضور ، أك إخفائو للمحضوف ، أك ادلزكر ، للقاضي ازباذ إحدل اإلج

ؼ خدماتو األمر بإيقا -3  األمر باحلبس. -2  ادلنع من السفر. -1  التالية ، أك كلها يف حقو:
 كىذه مرحلة )التنفيذ اجلربم(  األمر بإيقاؼ خدماتو يف ادلنشآت ادلالية. -4احلكومية. 

 
 : التنفيذ ادلباشرالطريق الثانية

على أف للقاضي تنفيذ األحكاـ الصادرة حبضانة الصغَت ، كحفظو ، كالتفريق  74نصت ـ
كلو أدل ذلك إ ى االستعانة بالقوة  بُت الزكجُت ، كحنو ذلك دما يتعلق باألحواؿ الشخصية جربان 

 ادلختصة )الشرطة(، كدخوؿ ادلنازؿ.
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 المحور الرابع:
 بيوت الخبرة التي يستعين بها القضاء عند النظر في قضايا الحضانة والزيارة والضم

عند نظر قضايا احلضانة فإف احلكم هبا ألحد الطرفُت أك غَتمها ال خيضع لرأم خبَت، كذلك 
كاستصحاب  تقرر األحق كاألصلح للحضانة كفق ما يقدمو الطرفاف من أدلة كقرائن ألف احملكمة

 .الشركط اليت مت إيرادىا صدر ىذه الورقة
 

استقر العمل يف حماكم األحواؿ الشخصية على االستعانة فقد الزيارة: أما فيما خيص قضايا 
الزيارة، من خالؿ اجللوس مع  ساعدة احملكمة حياؿ قضاياكذلك دل بقسم اخلرباء التابع للمحكمة،

األطراؼ ادلتنازعة كالوقوؼ على أقواؿ كل منهم،  كمن مث تقرير األنسب كاألصلح يف موضوع زيارة 
الطفل أك الصيب باقًتاح توقيت الزيارة كيومها كمدهتا، كفق العرؼ كالعادة. كاحملكمة تستأنس برأم 

 لألصوؿ الشرعية. اخلبَت كربكم بو  مىت رأتو صاحلا كموافقان 
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 المحور الخامس:
الصالحيات الممنوحة نظاماً لقاضي التنفيذ في تحديد مكان ووقت تنفيذ حكم الزيارة 

 والحضانة.
، احلكم عليها صّ ن  ما مل يػ   ،رة الصغَتحيدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم الصادر بزيا

، على أال يكوف يف ذا النوع من التنفيذيأ كمناسب ذلكجيرم التنفيذ بتسليم الصغَت يف مكاف مه
 76ـ مراكز الشرط كحنوىا.

سلمم، كادلستلم للمزكر، كآلية نقلو، كأجرة النقل، ككيفية الزيارة مكانان، حيدد قاضي التنفيذ ادلك 
  76/1كصفةن، كحنو ذلك، ما مل ينص احلكم، أك يتفق الطرفاف على خالفو. ـ

لصغَت يف مقر سكن ادلزكر، أك سكن طالب التنفيذ، إذا  كتسليم ا، نفيذ حكم الزيارةجيرم تك 
أحد أقارب ادلزكر يف البلد نفسو، فإف تعذر، ففي أحد األماكن  ، أك يف سكنكاف بلده بلد ادلزكر

 :اآلتية
 اجلهات االجتماعية احلكومية. -أ             
 العمل. ادلؤسسات كاجلمعيات اخلَتية ادلرخص ذلا بالقياـ هبذا -ب            
 كغَتىا، دما تتوافر فيها البيئة ادلناسبة. يراه القاضي من األماكن العامة ما -ج            
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 المحور السادس
عند وجود إشكاالت تحتم إيقاف تنفيذ أحكام الحضانة أو الزيارة  اإلجراء النظامي

 مؤقتاً أو تنفيذها بصورة جزئية.
كم الصادر يف مسائل األحواؿ الشخصية ، فػت ػنػظػر "إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر يف احل

 76/3ـالدعول من قبل قاضي ادلوضوع".  
 : اليت قد تستدعي كقف التنفيذكمن احلاالت الطارئة 

 .حصوؿ ضرر للصغَت من جراء تنفيذ حكم الزيارة 
 .انتقاؿ أحد أطراؼ الدعول لبلد آخر 
 كـو عليو بالتنفيذ.رفض الطفل حكم الزيارة أك احلضانة مع استعداد احمل 
  .امتناع البالغُت من األبناء أك البنات عن تنفيذ أحكاـ الزيارة 
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 المحور السابع
تفسير المصطلحات الواردة في نظام التنفيذ والمتعلقة بوصف المخالفات الصادرة عن 

 المنفذ ضدهم والتي من شأنها تعطيل عملية تنفيذ الحكم 
 االمتناع(.)المقاومة, التهرب, المماطلة, 

 
. مع قدرتو كسبكنو من التنفيذ االمتناع: رفض ادلنفذ ضده أك إمهالو لتنفيذ احلكم بعد تبلغو بو

  كاالمتناع يكوف يف مواجهة احملكمة.
 55كادلماطلة: تأيت دبعٌت االمتناع يف نظاـ التنفيذ. ـ

 
الرغبة يف تنفيذ  انعداـتنفيذ احلكم القضائي. كيتخذ  عدـ رغبة ادلنفذ ضده يف التهرب ىو:

 التنفيذ الناقص للحكم.ك تنفيذ، المحاكلة التأخَت يف كعددان من الصور كالوسائل   احلكم األسرم
 

  تنفيذ احلكم القضائي.عند  كقوؼ ادلنفذ ضده يف طريق القوة ادلختصة :كىي ادلقاكمة
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 المحور السابع
 ام الحضانة والزيارة.آلية التدرج في فرض الجزاءات النظامية بحق معطلي تنفيذ أحك

 :)الوسائل ادللجئة( أكالن العقوبات التنفيذية
 ادلنع من السفر.   -1
 األمر بإيقاؼ خدماتو احلكومية.  -2
 األمر بإيقاؼ خدماتو يف ادلنشآت ادلالية.  -3
 األمر باحلبس. -4
 الغرامة ادلالية: -5

بو بنفسو كمل يقم إذا تعذر التنفيذ باستخداـ القوة ادلختصة، أك اقتضى التنفيذ قياـ ادلدين 
بذلك، فلقاضي التنفيذ أف يصدر حكمان بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالؼ لاير يوميان تودع يف 

 65حساب احملكمة عن كل يـو يتأخر فيو ادلنفذ ضده عن التنفيذ. ـ
 

 ثانيان العقوبات اجلزائية )احلق العاـ(:
 عقوبة هتديد احملضوف:

ضده بالتعدم أك هتديد احملضوف، أك ادلزكر، أك طالب التنفيذ، عند التنفيذ؛ إذا قاـ ادلنفذ 
فلقاضي التنفيذ أف حيبس ادلنفذ ضده، مدة ال تزيد عن أربع  كعشرين ساعة، كلو إحالتو ذليئة 

 74/2التحقيق كاإلدعاء العاـ. ـ
 

 عقوبة االمتناع عن التنفيذ أك مقاكمتو أك تعطيلو
أشهر كل من امتنع من الوالدين أك غَتمها عن تنفيذ  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ثالثة

 52حكم صادر باحلضانة، أك الوالية، أك الزيارة، أك قاـ دبقاكمة التنفيذ، أك تعطيلو. ـ
 

 التعويض عن الضرر )احلق اخلاص(
للمتضرر من ادلماطلة يف إجراءات التنفيذ، إقامة دعول يف مواجهة ادلتسبب أماـ قاضي 

 55و عّما حلقو من ضرر. ـالتنفيذ؛ لتعويض
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 المحور الثامن

 بيان دور معاوني قضاة التنفيذ من الجهات األمنية واالجتماعية.
من نظاـ التنفيذ على عدـ جواز إدخاؿ اجلهات األمنية )الشرط( يف التنفيذ  76نصت ادلادة 

ألجهزة األمنية الرضائي ادلتعلق بالسند التنفيذم يف قضايا األحواؿ الشخصية. إمنا يكوف دكر ا
 مباشران كبالقوة اجلربية.حاضران يف ذلك عندما يكوف التنفيذ 

كما أف النظاـ دينع أف تكوف اجلهات األمنية مكانان لالستالـ أك التسليم يف قضايا احلضانة 
 أك الزيارة.

 كالدكر األىم يف العملية التنفيذية ىو دكر معاكين حمكمة التنفيذ من ادلؤسسات االجتماعية.
كذبربتنا يف الرياض كانت مع بيت مودة، كقد كانت العالقة سامية، كالنتائج إجيابية. حيث إف تنظيم 
العملية التنفيذية خبصوص أحكاـ الزيارة، تعد من أثقل العمليات على قاضي التنفيذ، كذلك لعدة 

 أمور منها:
م أك فراؽ اشتماذلا على طرؼ ثالث كىو )الطفل( الذم ال ذنب لو يف اخلالؼ األسر  .1

 األبوين.
)يف الغالب(. كىذا يثقل كاىل احملكمة،  عملية التنفيذية فيها متكررة أسبوعيان الأف  .2

 كينعكس سلبان على األسرة.
كذبربة حمكمة التنفيذ بالرياض مع "بيت مودة" إجيابية بكل ادلقاييس، تعرب عنها قصص النجاحات، 

كمن كاقع العالقة بُت دائرة التنفيذ طرفنا كبيت يف مل الشتات األسرم باحلد من الطالؽ كآثاره. 
، كالشكر مودة، مل تتعثر أم عملية تنفيذية خبصوص أحكاـ الزيارة، كىذا فضل من اهلل كمنة

  كالتقدير كاالمتناف جلمعية مودة اخلَتية.
 أيها احلضور الكرمي.. كأخَتان..

م البيضاء، فكما ال خيفاكم أف مث تذكَت كدعوة أكجهها إ ى اإلخوة البارين، أصحاِب األياد
؛ مشركع خَتم يسَت كفق نظاـ كتنظيم، كيدار على أعماؿ ربتاج إ ى مدد من رأم، "بيت مودة"

بيوت تبث الركح يف  بيوت للرمحة، كبدعمكم أيها اخلَّتكف تولد بيوت للمودة، كمدد من ماؿ..
 جسد أهنكو الفراؽ كأكجعو الشتات!
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بالقوؿ العادؿ، كالفكرة الرائدة،  ه ادلشاريع؛ خبدمة ىذكاألخوات فقوموا بالواجب أيها اإلخوة
كادلاؿ الطيب، تبذلوف كأنتم ال ترجوف من أحد جزاء كال شكورا، بل ترجوف ما عند ربكم ىو خَت 

 كأبقى.
 كلنتعاكف مجيعان يف البناء كإزاحة العلل، كربسُت احلالة كسد اخللل.

 أمللت.. كأكعذران إف كنت أطلت فأثقلت 
 كصلى اهلل كسلم على نبينا حممد كعلى آلو كصحبو أمجعُت.

 
 


