
  ملخص ورقة عمل

 د.عبد المجید بن عبد العزیز الدهیشي

 9/1/1433 هـ
 {حقوق المرأة في النظام القضائي السعودي}

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمة
 

    الحمد هللا وحده والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد :

أقدمها السعودي القضائي النظام في المرأة حقوق حول لمحات اآلتیة الورقات             ففي

الرائد المراكز ینظمه الذي " علیها وما لها السعودیة..ما "المرأة لملتقى عمل              ورقة

مدینة في 15ــ16/1/1433هـ واألحد السبت یومي المرأة) لدراسات باحثات           (مركز

 الریاض.

 األسباب التي دعت لطرح هذا الموضوع كثیرة،أهمها:●

بحقوق1) معها تتعارض ال التي واألنظمة اإلسالمیة الشریعة عنایة           إبراز

 المرأة.

األنظمة2) في السعودیة المرأة بها حظیت التي المشرقة الجوانب           إبراز

 القضائیة.

 استعراض أبرز الحقوق التي تضمنتها األنظمة القضائیة السعودیة للمرأة.3)

 التنبیه إلى أخطاء تقع فیها المرأة مما یسبب ضیاع بعض حقوقها.4)

 المراد بحقوق المرأة والنظام القضائي السعودي :
 

 الحقوق جمع حق،و"(الحق) ضد الباطل.●



 والمقصود بحق المرأة في هذه الورقة:(ما ورد في النظام القضائي من●

 إجراءات ُتحفظ بها حقوق المرأة،أو تكون معینة لها على حفظ حقوقها،

 واإلجراءات التي ُخّصت بها المرأة مراعاة لوضعها وطبیعتها).

 والمراد بالنظام القضائي السعودي في هذه الورقة:األنظمة المعمول بها في●

 المملكة العربیة السعودیة في القضاء العام .

 

األنظمة في المرأة بها تختص التي الحقوق إلى اإلشارة على الورقة هذه في               وسأقتصر

القواعد بالمرأة،وأما القضائیة األنظمة عنایة تبّین التي الجوانب وإبراز           القضائیة

 العامة مما یستوي فیه الرجال والنساء فلن أعّرج علیه لكونه معلومًا في الجملة.

 وسیكون تناول الموضوع عبر المحاور اآلتیة:●

 حقوٌق وتعلیمات عند عقد النكاح.1)

 حقوق خالل العشرة الزوجیة.2)

 حقوق عند انتهاء العشرة الزوجیة.3)

 4) توصیات.

حرص● تبین التي والمواد الموضوعات أبرز استعراض الورقة في           ومنهجي

 النظام القضائي السعودي على حقوق المرأة .

 أوًال/ حقوٌق وتعلیمات عند عقد النكاح.●

ومتابعتهم،كما● األنكحة عقود مأذوني على باإلشراف العدل وزارة          تختص

 تختص المحاكم بالتصدیق على عقود األنكحة.

 وقد صدر المرسوم الملكي :

 یصدر وزیر العدل الرخص لمأذوني عقود األنكحة وفقًا لما یضعه من ضوابط,

 وتتولى وزارة العدل اإلشراف على أعمالهم ومتابعتها,وتوثیق المحكمة المختصة

 ما یصدر منهم بعد التحقق من صحة اإلجراءات الشرعیة والنظامیة.



 وقد صدر قرار معالي وزیر العدل ؛  القاضي بالموافقة على الئحة مأذوني عقود
 األنكحة .

 ومما ورد في هذه الالئحة:

المكانیة الوالیة حدود في األنكحة عقود مأذون عمل عشرة:یقتصر الحادیة            المادة

 للمحكمة المختصة التابع لها.

 المادة الرابعة عشرة:على المأذون قبل إجراء عقد النكاح التحقق من توفر

 األركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجین وعدم مخالفة األنظمة المرعیة.
أقرب أنه یتحقق أن المأذون فعلى األب غیر الولي كان عشرة:إذا الخامسة              المادة

 ولي ویشیر إلى ذلك في الضبط.

النكاح عقد إجراء فإن للمرأة شرعي ولي وجود عدم حال عشرة:في السابعة              المادة

 یكون من قبل المحكمة المختصة.

بعد المأذون وتوقیع ختم صحة على المحكمة والعشرون:تصادق الثانیة           المادة

مادون خالل من الالئحة في ورد بما تقیده ومدى المأذون إجراء سالمة من               التحقق

 في وثیقة عقد النكاح.

طرفي توقیع أخذ مع الضبط دفتر في البیانات كافة والعشرون:تدون الثالثة             المادة

 العقد والولي والشاهدین وإخراج الوثیقة من واقعه.

األنكحة عقود مأذوني أعمال تنظیم على المنظم حرص المواد هذه من             ویتضح

 وضبطها،لما في ذلك من حفظ الحقوق لطرفي عقد النكاح.

 وحیث نصت المادة السابعة عشرة من الالئحة على أنه في حال عدم وجود ولي

 شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح یكون من قبل المحكمة المختصة
 ومن ذلك:

 - " تزویج من ال ولي لها من النساء ؛ ویراعى في تزویج من ال ولي لها من

 النساء،موافقة وزارة الداخلیة فیما یحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعلیمات .



 -ذوات الظروف الخاصة یبنى النظر في تزویجهن على خطاب الجهة المختصة

 بوزارة العمل والشؤون االجتماعیة وفق التعلیمات).
إشراف● تحت وتبقى قضائي حكم بحقها یصدر التي ــ المرأة ولي امتنع              وإذا

بعد تزویجها للقاضي فإن تزویجها من ــ غیرها أو الفتیات رعایة             مؤسسة

 إجراء ما یلزم لذلك.

 وأما التأكید على حق المرأة في قبولها للزواج ورضاها بالخاطب فقد ورد في●
 نصوص متعددة .

على● التأكید جاء علیها العقد عند المباحة الشروط اشتراط في الزوجة             ویحّق

 تسجیل الشروط في وثیقة العقد.

 وألهمیة الفحص الطبي قبل إجراء العقد،ولما فیه من مصلحة الزوجین وذریتهما●

 صدر تعمیم وزارة العدل بشأن تطبیق الضوابط الصحیة للزواج على جمیع

 السعودیین قبل الزواج .

 ثانیًا/حقوق خالل العشرة الزوجیة:
 
منفذًا● السعودي القضاء الحقوق،وجاء من جملة للمرأة اإلسالمیة الشریعة           قررت

 لذلك.
بشيء زوجها أخل المشروعة،ومتى حقوقها الزوجیة العشرة قیام خالل           فللمرأة

 من تلك الحقوق كان لها المطالبة به عبر القضاء.

 ومن أنواع المطالبات التي یمكن للمرأة المطالبة بها قضاًء:

 المطالبة بالصداق أو ما بقي منه.1)

 المطالبة بإنفاذ الشروط التي اشترطتها الزوجة عند العقد.2)

 المطالبة بإحسان العشرة فیما لو أساء الزوج عشرتها.3)

 المطالبة بحق السكن فیما لو منعها الزوج من هذا الحق أو أخل به.4)

 المطالبة بالنفقة.5)

المختصة المحكمة أمام الدعوى رفع للزوجة فإن بذلها عن الزوج امتنع             وإذا



 للمطالبة بها وفق اإلجراءات المنظمة لذلك.

أو6) تعلیقها بسبب تضررها حال في الدعوى رفع أیضًا           وللزوجة

 هجرها.

المرجوة7) المصالح تحقیق تعذر عند النكاح بفسخ المطالبة لها           كما

 في الزواج.

 أبرز األمور المتعلقة بالتقاضي في الحقوق الزوجیة وما ُیلحق بها:

 

 ب ـ ... وإثبات الزواج،والوصیة،والطالق،والخلع،والنسب،والوفاة،وحصر الورثة.

إذن تستوجب التي التصرفات في لهم األوصیاء،واألولیاء،والنظار،واإلذن إقامة ـ           ج

 القاضي،وعزلهم عند االقتضاء.

 د ـ فرض النفقة وإسقاطها.

 هـ ـ تزویج من ال ولي لها من النساء.
 وفي الالئحة التنفیذیة لهذه المادة:نذكر شيء منها:أو مما جاء في هذه الالئحة:

حضور الخالعة ،أو عوض بقبض الخالع بإقرار الخلع:اقترانه إلثبات          یراعى

 الزوجة،أو ولیها للمصادقة على قدر العوض وكیفیة السداد.

 32/7  لیس للقاضي تولیة األب على أوالده؛ألن األصل والیته شرعًا.

األهلیة فقدهم أو عجزهم حال ار والنظَّ واألوصیاء األولیاء عزل للقاضي 10 /32            

 المعتبرة شرعًا.

موٍت،أو أولیاؤها؛بفقٍد،أو انقطع النساء):من من لها ولي ال (من فقرة في یدخل /32             

أولیاؤها،وحكم عضلها ومن توكیلهم حضورهم،أو بهم،أو االتصال معها یتعذر           غیبٍة

 بثبوت عضلهم،ومن أسلمت ولیس لها ولي مسلم .

 ومن أبرز األمور واألحكام التي تؤخذ من هذه المادة والئحتها:●

التصرفات1) في لهم األوصیاء،واألولیاء،والنظار،واإلذن إقامة في المحكمة         حق

وسلطة والیة للمحكمة االقتضاء،إذ عند القاضي،وعزلهم إذن تستوجب          التي



مولَّى هو لمن مصلحة فیه مما امتناعه أو تعسفه عند الولي عزل من               تمّكنها

  علیه.

هذا2) أداء عن امتناع منهم حصل إذا ونحوهما والزوج األب على النفقة               فرض

 الحق.

الزوجة3) نشزت لو ذلك،كما یوجب ما قیام عند النفقة إسقاط حق أیضًا              وللمحكمة

 وهجرت بیت زوجها دون عذر.

حضور4) الخالعة ،أو عوض بقبض الخالع إقرار بتضمین المحاكم على التأكید            

حفظًا ذلك في السداد؛ألن وكیفیة العوض قدر على للمصادقة ولیها            الزوجة،أو

 لحق الزوجة الخالعة.

الحضانة،أو5) المال،أو النكاح،أو یخص فیما األب والیة رفع          للقاضي

إلى إعادتها أو مولیته تزویج من امتنع لو ذلك،كما یقتضي            جمیعها؛لموجب

 زوجها.

المكاني6) االختصاص معرفة الدعوى رفع بإجراءات المتعلقة األمور أبرز           ومن

 إلقامة الدعوى في المسائل الزوجیة.

 فمن  المقرر  فقهًا ونظامًا أن الدعوى تقام في بلد المدعى علیه ؛ إال أن الالئحة التنفیذیة

 لهذا النظام استثنت المسائل الزوجیة من هذه القاعدة .

 ونظرًا لخصوصیة المطالبة بالنفقة فقد ورد فیها التخییر في مكان إقامة الدعوى
 والمقصود من هذه المادة التیسیر على المدعي الذي یطالب بالنفقة.

بذل عن وامتناعها الزوجة نشوز للمحاكم ترد التي األسریة الخصومات نماذج             ومن

 حقوق زوجها علیها :

 أن یبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغیبها في االنقیاد لزوجها وطاعته1.

 إن أصرت فال نفقة لها علیه وال كسوة وال سكنى .2.

 فإن استمرت على نفرتها وعدم االستجابة عرض علیهما الصلح.3.



 فإن لم یقبال ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبین له أن عودتها إلیه أمر بعید4.

 فإن لم یتفق الحكمان أو لم یوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بین الزوجین5.

 نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح حسبما یراه شرعًا بعوض أو بغیر

 عوض،واألصل في ذلك الكتاب والسنة واألثر والمعنى.
صورة● ذلك من استثنت التنفیذیة الالئحة القضائیة:إن األحكام          تنفیذ

الزوجیة بیت إلى بالعودة الزوجة على الحكم المادة هذه تشمل            مهمة،ونصها:"ال

ذلك العودة،ویدون رفضت هي إن الزوجیة حقوقها بسقوط الحكم عند ُتفهم             حیث

 في الضبط والصك

 التأكید على سرعة البت في القضایا األسریة:●

ونظر● والمراجعة الدعوى تقدیم حال في للزوجة المحرم مرافقة یشترط            هل

 الدعوى؟

 األصل أن یكون مع المرأة حال مراجعتها للمحكمة َمحَرمٌ ، أما إذا لم یتیسر ذلك فإن
 هذا ال یمنع من قبول دعوى المرأة والشروع في نظر قضیتها .

 العنایة بأماكن انتظار النساء في جمیع المحاكم وكتابات العدل وإعدادها بما یلیق●
 بها

 إنشاء مكاتب اإلصالح األسري في المحاكم.●

 

 ثالثًا/حقوق عند انتهاء العشرة الزوجیة:

الفقرات الزوجین،وفي بین الفراق وقع لو فیما المرأة حق القضائیة األنظمة             تحفظ

 اآلتیة إیضاح بعض اإلجراءات التي ُتسهم في المحافظة على  حق  المرأة:

إثبات1. حال الوثیقة هذه باستالم أحق أهمیتها،والمطلَّقة لها الطالق           وثیقة

 الطالق،ولذا ورد التأكید على المحاكم بذلك.

 یمكن توثیق الشروط بین الزوجین عند الطالق على عوض.2.

لحق3. حمایة هذا وفي طلقها الذي زوجها عائلة دفتر من المطلقة اسم              إسقاط

 الزوجة المطلقة ومنع الستغالل اسمها في بعض األغراض.



 الحقُّ في حضانة األبناء والبنات عند الطالق: تلخیص الجواب في الفقرات●

 اآلتیة:

 األصل أن األم أحق بحضانة الصغیر الذي دون سبع سنوات.

 إذا بلغ الصبي سبعًا ُخیِّر بین أبویه.

 وإن لم یختر أحدهما فإنه ُیصار إلى القرعة.

 واألنثى إذا بلغت سبعًا تكون عند أبیها.

 وأما البنات الكبیرات فعلى الخالف السابق،والعبرة بالمصلحة.

أو1- أبوه أو أمه الصغیر بحضانة األحق بأن اإلطالق یمكن            وال

الصغیر مصلحة به تتحقق فیما المحكمة لتقدیر ذلك یخضع           غیرهما،وإنما

 وتوفر القدرة على القیام بواجب الحضانة ومتطلباتها.

 رابعًا/ توصیات:

عدم1) عند األسریة القضایا في الجبریة بالقوة بالحضور الزوج إلزام في             النظر

 تجاوبه،لما في ذلك من الظلم وإطالة أمد الخصومة .

مطلقته2) مع بالتفاهم ــ الطالق إثبات عند ــ المطلق إلزام إمكانیة في              النظر

 حول حضانة األوالد وزیارتهم ونفقتهم ووسیلة تسلیم النفقة.

االقتطاع3) طریق عن أوالده من للصغار النفقة بتسلیم المطلق إلزام في             النظر

واضطرار أوالده نفقة تسلیم في أحیانًا األب مماطلة من یقع قد لما الراتب،تالفیًا               من

 أمهم للمطالبة من جدید مع ما في ذلك من تأخیر وإشغال للمحاكم .

وجود طریق عن إما بالنفقة األب إلزام في ُینظر شهري مرتب وجود عدم حال                وفي

 كفیل غرمي بالنفقة أو غیر ذلك .

علم4) في ذلك لفائدة المطلقة سكن بمحل الطالق توثیق ربط إمكانیة في              النظر

موضوع في النظر ذلك،وإلمكانیة ونحو مالیة حقوق بینهما یكون           الزوجة،وقد

في األسري الصلح مكتب تدخل سهولة إلى والزیارة،إضافًة والنفقة           األوالد



؟! اإلصالح محاولة للمكتب یتسنى فكیف بعیدًا الزوجة إقامة مقر كان لو              حالتهما،إذ

. 

 النظر في إمكانیة اشتراط حضور المطلقة أو ولیها عند توثیق الطالق.5)

بالمطویات6) األسریة القضایا في تنظر التي المحاكم في االنتظار أماكن            تزوید

 والكتیبات اإلرشادیة في مجال األسرة،وتعلیق بعض الالفتات المعبرة.

هذا7) في أهمها للمرأة،ومن اإلسالمیة الشریعة كفلتها التي الحقوق على            التأكید

 الموضوع:

 أن للمرأة ذمتها المالیة المستقلة.1)

 أن حق الزوجة في النفقة واجب على الزوج حتى لو كانت غنیة.2)

الوالیة3) حق لألم المحكمة تجعل أن األب وفاة حال في األصل             أن

وفي الحق، هذا عن األم تتنازل ال أن صغارها،واألولى على            المالیة

االكتفاء یمكنها الوالیة بأعباء القیام على استطاعتها عدم          حال

إبقاء مع شرعیة وكالة بموجب مصالحهم إلنهاء الغیر          بتوكیل

تبین یسیرة،ومتى وفسخها الوكالة إثبات إجراءات لدیها؛ألن         الوالیة

فسخ لها تیسر فیه ُوّكل بما القیام في مقصر الوكیل أن             لألم

له فإن ــ األم غیر الولي كان لو فیما ــ الوالیة فسخ              الوكالة،وأما

 إجراءات طویلة،وال بد فیه من البّینة الموصلة.

وسائل8) فیها،ومن التفریط وعدم حقوقها لحفظ المرأة قبل من األسباب            بذل

 ذلك:

األدلة1- وردت ونحوها،وقد والدیون العقود في بالتوثیق         العنایة

  الشرعیة على أهمیة حفظ الحقوق بتوثیقها واإلشهاد علیها.

التساهل2- وعدم باسمها المرأة تملكها التي العقارات         تسجیل

 بتسمیة العقارات بأسماء غیرهن مهما كانت الثقة موجودة.



أطراف3- لصالح المرأة باسم قروض استخراج من         الحذر

 أخرى إال بضمانات كافیة.

 

 وختامًا .. هذا ما تیسر ذكره في هذه الورقة الموجزة .

 واهللا تعالى أعلم وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.

 حرر في 9/1/1433هـ

 


