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�أو ًال :املقدمــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني خلق الإن�سان ف�أبدعه ،و�سخر له الكون و�أمتعه،
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أ�شهد �أن حممد ًا عبده
ور�سوله˜� ،أدى الأمانة ون�صح الأمة˜ وعلى �آله و�أ�صحابه الربرة ومن
تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين ،و�سلم ت�سليم ًا كثري ًا ،وبعد:
فمن �أهم فئات املجتمع الأطفال حيث ي�شكلون ن�سبة كبرية من تركيبته
وهم بحاجة �إىل مزيد عناية ورعاية لأنهم بناة امل�ستقبل و�أمل الأمة ،وقد
�أولت ال�شريعة ال�سمحة اهتمام ًا بالغ ًا بهم فجاءت الأحكام وا�ضحة جلية
حلفظهم وتربيتهم حتى قبل �أن يولدوا ويف جميع مراحل منوهم.
وجاءت الأنظمة والتعليمات على م�ستوى العامل ت�أمر برعاية حقوقهم
وبيان الواجب جتاههم على م�ستوى الدول والأفراد.
وقد خطت اململكة العربية ال�سعودية يف هذا اجلانب خطوات مباركة
من خالل �أنظمتها ورعايتها للطفولة وحقوقها بل �سبقت االتفاقيات
الدولية يف ذلك كما �سي�أتي بيانه �أثناء عر�ض املو�ضوع.
لذا كان لزام ًا �أن حتتوي هذه ال�سل�سلة على بيان حقوق الطفل
الق�ضائية لأن ذلك نوع من الثقافة الق�ضائية التي ينبغي ن�شرها وبيانها،
وهذه احلقوق قد تكون مادية� ،أو جنائية� ،أو معنوية تطبق يف املحاكم
مراعاة للطفل فهو احللقة الأ�ضعف لقلة حيلته ،و�ضعف �إدراكه.
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ولطول هذا املو�ضوع و�سعته فقد راعيت االخت�صار قدر الإمكان دون
الإخالل ب�أي فقرة .فما كان فيه من �إجادة و�إح�سان فهي من توفيق اهلل،
وما كان فيه من نق�ص فهو من نف�سي و�أ�ستغفر اهلل منه.
وال يفوتني يف هذه املقدمة �أن �أتقدم بال�شكر والتقدير لكل من �أ�سدى
�إ َّ
يل ن�صيحة �أو اقرتاح ًا �أو تعاون معي من زمالئي وم�شايخي الق�ضاة
وزودين بق�ضايا لدرا�ساتها وتطبيقها على هذا املو�ضوع واال�ست�شهاد بها.
�أ�س�أل اهلل عز وجل للجميع التوفيق وال�سداد.

امل�ؤلف
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ثاني ًا :املق�صود بالطفل:
-1املعنى اللغوي والفقهي والنظامي« :للطفل»:

قبل اخلو�ض يف املو�ضوع يح�سن �أن نتعرف على املق�صود بكلمة
الطفل عند �أهل اللغة والفقه والنظام� ،إذ �إن بيان ذلك �سيعني على
خ�صو�صا مع الكلمات املرادفة للطفل.
الفهم و�سيزيل اللب�س
ً

�أ  -املعنى اللغوي:
عند البحث يف قوام�س اللغة ن�صل �إىل �أن معنى الطفل :ال�صغري من
كل �شيء �أو املولود� ،أو هو الولد حتى يبلغ (.)1

ب-يف الفقه:
و�أما تعريف لفظة الطفل عند الفقهاء فهي:
الولد ال�صغري من الإن�سان والدواب ويبقى هذا اال�سم له حتى مييز
وقيل حتى يحتلم(.)2
وقيل هو ال�صبي من حني الوالدة �إىل البلوغ (.)3

ج  -يف الأنظمة واللوائح:
و�أما املق�صود بالطفل يف القانون والنظام فيمكن �أخذه من اتفاقية
حقوق الطفل حيث ن�صت املادة الأوىل منه على تعريف الطفل ب�أنه:
 11انظر القامو�س املحيط :الفريوز �آبادي� ،ص ،1326امل�صباح املنري �ص،194
املعجم الو�سيط ج� ،2ص.560
 22معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي� :سائر ب�صمة جي� ،ص.383
 33معجم لغة الفقهاء� :أ .د حممد قلعه جي �ص.262
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كل �إن�سان مل يتجاوز الثامنة ع�شرة ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك
مبوجب القانون املنطبق عليه (.)4

�-2ألفاظ �أخرى ذات �صلة بكلمة «طفل».

هناك كلمات �أخرى ت�ؤدي نف�س املعنى �أو قريب ًا من كلمة «طفل» من
�أبرز هذه الكلمات:

�أ  -ال�صبـي:
وهو الإن�سان من الوالدة �إىل البلوغ.
ويق�سمون ال�صبي �إىل ق�سمني:
ال�صبي غري املميز :وهو ما دون ال�سابعة من عمره.
املميز :وهو ما فوق ال�سابعة حتى البلوغ.
ولكل �أحكامه وم�سائله املتعلقة به من حيث احلقوق والتبعات (.)5

ب  -ال�صغيـر:
يطلق على املولود منذ الوالدة �إىل البلوغ.
وكذلك احلال فالفقهاء يق�سمون ال�صغري �إىل مميز وغري مميز فيقولون:
ال�صغري املميز :ال�صبي دون البلوغ الذي يفرق بني ال�ضار والنافع
والربح واخل�سارة = من كانت �سنه �أكرث من �سبع �سنوات.
ال�صغري غري املميز :ال�صبي دون البلوغ وال يفرق بني الربح واخل�سارة
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 44وثيقة حقوق الطفل ال�صادرة من هيئة الأمم املتحدة املادة الأوىل.
 55انظر معجم لغة الفقهاء� ،ص.241

وال بني ال�ضار والنافع = من كانت �سنه �أقل من �سبع �سنوات (.)6

ج  -الغــالم:
وي�أتي على عدة معان واملعنى الذي يوافق هذا البحث هو تعريفهم
الغالم ب�أنه :ال�صبي من حني يولد �إىل �أن يبلغ �شاب ًا ،وهو �سن اخلام�سة
ع�شرة تقريب ًا (.)7
هذه الألفاظ الثالثة تعترب مرادفة لكلمة طفل وت�ؤدي نف�س املعنى تقريب ًا.

د  -احلــدث:
حيث �إن لفظة «احلدث» هي اللفظة التي يكرث ا�ستخدامها عند احلديث
عن الطفل والدارجة يف الأنظمة واللوائح �سوا ًء الداخلية �أو اخلارجية لذا
يجدر بنا الوقوف عندها وت�أملها من خالل النقاط التالية:
-1تعريف احلدث:
يف اللغة :يقال َح َدث ال�سن وحديثها �أي نِّبي احلداثة واحلدوثة �أي
فتى (.)8
�أنه ّ
يف الفقه :هو �صغري ال�سن (.)9
يف النظام :هو الذي ال يقل عمره عن �سبع �سنوات وال يتجاوز ثماين
ع�شرة �سنة(.)10
 66املرجع ال�سابق �ص.244
 77املرجع ال�سابق �ص.301
 88القامو�س املحيط� ،ص.164
 99معجم م�صطلحات �ألفاظ الفقه الإ�سالمي� :سائر ب�صمه جي �ص.193
 110الئحة دار املالحظة ،املادة الأوىل.
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-2ورود لفظة َح َدث يف ال�سنة املطهرة:
روي عن علي -ر�ضي اهلل عنه� -أنه قال� :سمعت ر�سول اهلل˜ يقول:
�سيخرج قوم يف �آخر الزمان ُح َّداث الأ�سنان� ،سفهاء الأحالم ،يقولون
من خري قول الربية ،ال يجاوز �إميانهم حناجرهم ،ميرقون من الدين
كما ميرق ال�سهم من الرمية ،ف�أينما لقيتموهم فاقتلوهم ،ف�إن يف قتلهم
�أج ًرا ملن قتلهم يوم القيامة» (.)11
ولأحمد عن زر بن عبداهلل  -ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول
اهلل˜ يخرج قوم يف �آخر الزمان �سفهاء الأحالم �أحداث �أو قال حدثاء
الأ�سنان »...قال ابن حجر -رحمه اهلل-واحلدث هو �صغري ال�سن (.)12
ومما �سبق ذكره يف هذا املبحث ن�ستطيع �أن نخل�ص �إىل �أن الطفل
واحلدث مبعنى متقارب ويزيد احلدث عن الطفل ب�أنه يزيد عن خم�سة
ع�شر عام ًا حتى الثامنة ع�شرة.
ويف هذا الكتاب �س�أتناول احلديث عن الطفل واحلدث جمي ًعا لأن الطفل
ما دون ال�سابعة من عمره له حقوق ق�ضائية ينبغي الإ�شارة �إليها والعناية
بها كما هي احلال للحدث الذي يزيد عمره عن خم�سة ع�شر عام ًا.
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 111رواه البخاري.
 112فتح الباري جـ� /12ص.355

ثالث ًا :مراحل م�س�ؤولية الطفل واحلدث الق�ضائية:
�إنَّ القاعدة يف الفقه الإ�سالمي هي �أن امل�س�ؤولية تندرج تبع ًا لل�سن يف
مرحلة الطفولة �أو احلداثة.
وحمل امل�س�ؤولية يف ال�شريعة الإ�سالمية ال�سمحة هو الإن�سان
املكلف املختار .يقول ج َّل وعال ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ( )13ويقول˜« :رفع القلم عن ثالثة :عن النائم حتى
ي�ستيقظ؛ وعن املبتلى حتى يرب�أ ،وعن ال�صغري حتى يكرب» ( .)14و�إدراك
ال�صبي الإدراك الكامل يكون ببلوغه احللم ،من هنا ميكن تق�سيم مراحل
امل�س�ؤولية الق�ضائية للطفل �أو احلدث �إىل ثالث مراحل كما يلي:
املرحلة الأوىل :مرحلة انعدام الإدراك ،وت�سمى مبرحلة انعدام امل�س�ؤولية:
وهي مرحلة ما قبل ال�سبع �سنوات ،وترجع العلة يف امتناع امل�س�ؤولية
�إىل انعدام التمييز ،ف�إذا ارتكب ال�صغري يف هذه املرحلة جناية فال يعاقب
عليها ال ت�أديب ًا وال جنائي ًا ،وال يقام عليه احلد وال يعزر ،وذلك لعدم جدوى
الإجراءات الت�أديبية يف حقه لعدم �إدراكه وفهمه والنعدام ق�صد العمد منه.
ولأن قدرة الطفل الذهنية يف هذه املرحلة مل ت�صل بعد �إىل الدرجة التي
فيها يفهم خطاب ال�شرع احلكيم وال ي�ستطيع التمييز بني النافع وال�ضار.
و�إعفا�ؤه من اجلناية والت�أديب والتعزير ال يعفيه من تبعة فعله �إذا حلق
بالآخرين �ضرر �سواء كان يف مال �أو يف نف�س ،فالتعوي�ض �إذ ًا عن هذه الأ�ضرار
ينتقل يف ماله عم ًال بالقاعدة ال�شرعية «الدماء والأموال مع�صومة».
� 113سورة النحل� ،آية.)106( :
� 114أخرجه �أبو داود واحلاكم يف م�ستدركه ،والرتمذي يف �سننه وغريهم.
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فلو �أتلف الطفل ما ًال لآخر ف�إنه ي�ضمنه لأن ال�ضمان املايل لي�س من �شروطه
�أن يكون امل�س�ؤول ممي ًزا .ويف ذلك حماية للنفو�س والأموال من التعدي عليها.
املرحلة الثانية :مرحلة �ضعف الإدراك ،وت�سمى مبرحلة التمييز
وتبد�أ هذه املرحلة بعد ال�سابعة �إىل البلوغ ،ويف هذه املرحلة ال ي�س�أل الطفل
جنائي ًا �إذا ارتكب ما يوجب �إقامة احلد عليه وال يقت�ص منه �إذا قتل �أو
جرح ،و�إمنا ي�ؤدب على ما ي�أتيه من جرم بتعزيزه التعزيز املنا�سب الذي
يقـع به املق�صود نحو ت�أديبه وردعه وزجره عن العودة ملثل هذه اجلرائم.
و�إعفا�ؤه من امل�س�ؤولية اجلنائية ال يعفيه من امل�س�ؤولية املدنية فهو
م�س�ؤول عما يلحقه بالآخرين من �ضرر يف نف�س �أو مال كما �سبق ذكره
يف املرحلة الأوىل.
املرحلة الثالثة :مرحلة متام الإدراك ،وت�سمى مبرحلة امل�س�ؤولية
الكاملة وهي املرحلة التي ي�صل فيها الإن�سان �إىل البلوغ عاق ًال بظهور
العالمات املتفق عليها عند العلماء للبلوغ للذكر والأنثى ،وحدد جمهور
الفقهاء �سن البلوغ للفتى والفتاة خم�س ع�شرة �سنة ،وخالف املالكية يف
امل�شهور عندهم ذلك حيث حددوا �سن البلوغ للفتى والفتاة بثمانية ع�شرة
�سنة ،ويرى بع�ض العلماء  -رحمهم اهلل  -التفريق بني الفتى والفتاة فريى
�أن �سن بلوغ الفتى ثمانية ع�شرة �سنة ،و�سن بلوغ الفتاة �سبعة ع�شرة �سنة.
واملق�صود �أن الفتى والفتاة �إذا بلغا عاقلني ف�إنهما ي�صبحا م�س�ؤولني
جنائي ًا ومدن ًيا ،فتقام عليهما احلدود و�سائر التعزيرات لأنهما يف هذه
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املرحلة قد اكتمل �إدراكهما وعرفا احلالل من احلرام ويت�صور منهما
الق�صد والعمد والتمييز بني النافع وال�ضار (.)15
وقد راعت الأنظمة يف اململكة العربية ال�سعودية هذه املراحل من ناحية
امل�س�ؤولية اجلنائية والق�ضائية فعلى �سبيل املثال :ن�صت املادة الأوىل من نظام
دور املالحظة االجتماعية على ما يلي« :تهدف دور املالحظة االجتماعية �إىل
رعاية الأحداث الذين ال تقل �أعمارهم عن �سبع �سنوات وال تتجاوز ثماين
ع�شر �سنة »...فالطفل الذي يقل عمره عن �سبع �سنوات ال تتم مالحقته
جنائي ًا لعدم تكليفه وال يحاكم على ما يرتكبه من جرم كما �سبق بيانه.

 115انظر :بحث بعنوان ق�ضاء الأحداث يف اململكة ،لف�ضيلة ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد
الغذي ،جملة العدل ،ج� /2ص.215
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رابع ًا :احلقوق الق�ضائية للطفل واحلدث يف الأنظمة واللوائح
واالتفاقات الدولية واملحلية:

متهيد:
قبل اخلو�ض يف هذا املبحث املهم �أ�شري �إىل عدة نقاط:
� -1أن ال�شريعة الإ�سالمية �سبقت هذه الأنظمة واالتفاقيات يف بيان
وحتديد حقوق الطفل وميزته عن الكبري من حيث امل�س�ؤولية اجلنائية،
وكذلك جاءت ال�شريعة ال�سمحة بالأمر باحلفاظ على ال�صغري وتربيته
وحفظ ماله وتعليمه واملحافظة على �صحته البدنية والنف�سية.
�-2أن اململكة العربية ال�سعودية متثل ثق ًال دولي ًا كبري ًا لذا ف�إن دخولها يف
االتفاقيات الدولية ال يتم �إال بعد درا�سة م�ستفي�ضة لهذه الأنظمة والتحفظ
على املواد التي تخالف ال�شريعة الإ�سالمية ،وحتر�ص املنظمات الدولية
على دخول اململكة العربية ال�سعودية يف اتفاقياتها يف �شتى جوانب احلياة
لأن اململكة تعد الثقل الأ�سا�سي للدول الإ�سالمية ملا حباها اهلل من وجود
احلرمني ال�شريفني وملواقفها املباركة من ق�ضايا الإ�سالم وامل�سلمني.
و�س�أتناول هذا املبحث من خالل ما يلي:
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�أو ًال /ملحة تعريفية عن �أبرز الأنظمة واالتفاقيات الدولية
واملحلية حول حقوق الطفل:

(�أ) الأنظمة واالتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل:

هناك العديد من الأنظمة واالتفاقيات الدولية التي ان�ضمت لها
اململكة و�س�أ�شري �إىل �أبرزها كما يلي:

 -1اتفاقية حقوق الطفل.
وهي اتفاقية دولية �أقرت من قبل اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
دورتها املنعقدة يف 1989/11/20م وان�ضمت اململكة العربية ال�سعودية لهذه
االتفاقية مبوجب املر�سوم امللكي ذي الرقم م 7/وتاريخ 1416/4/16هـ
املوافق 1995/9/11م مع التحفظ على جميع املواد التي تتعار�ض مع
ال�شريعة الإ�سالمية ومت �إيداع وثيقة ان�ضمام اململكة لالتفاقية املذكورة لدى
الأمني العام للأمم املتحدة بتاريخ 1416/9/6هـ املوافق 1996/1/26م
وبد�أ نفاذ هذه االتفاقية بتاريخ 1416/10/7هـ املوافق 1996/2/25م.
وتتطلب املادة الرابعة من هذه االتفاقية �أن تتخذ الدول املوافقة
عليها التدابري الت�شريعية ،والإدارية وغريها من التدابري املالئمة لإعمال
احلقوق املعرتف بها يف اتفاقية حقوق الطفل ،وذلك بتن�سيق الأنظمة
العامة ،وال�سيا�سة الوطنية مع �أحكام هذه االتفاقية ،وقد تبني �أن ما هو
متوفر يف اململكة العربية ال�سعودية من �أنظمة وتعليمات تخ�ص حقوق
الطفل يفوق ما جاء يف هذه االتفاقية (.)16
 116لال�ستزادة ينظر مقال بعنوان حقوق الطفل يف اململكة العربية ال�سعودية :د /عبدالوهاب ال�شقحاء.
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وهذه االتفاقية تتناول جميع اجلوانب املتعلقة بالطفل ابتداء من
تعريف الطفل مرو ًرا بحقوقه يف امل�ساواة والعدالة وال�ضمانات الالزمة
لتحقيق الرتبية ال�سوية للطفل وتعليمه واحلفاظ على �صحته اجل�سدية
والنف�سية.

 - 2عهد حقوق الطفل:
هذا العهد �أو النظام �صدر من منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي وان�ضمت
اململكة �إليه مبوجب املوافقة ال�سامية باملر�سوم امللكي ذي الرقم  54/2يف
1427/8/27هـ وبقرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  211يف 1427/8/25هـ
و 1427/5/1هـ ويحتوي هذا العهد على �ست وع�شرين مادة يندرج حتت
كل مادة مواد تف�صيلية ومن �أبرز هذه املواد ما يلي:
املادة الأوىل :تعريف الطفل حيث عرفت الطفل ب�أنه كل �إن�سان مل
يبلغ �سن الر�شد وفق ًا للقانون املطبق عليه.
املادة اخلام�سة :امل�ساواة بحيث تكفل الدول الأطراف ت�ساوي الأطفال
باحلقوق واحلريات.
املادة ال�ساد�سة :احلق يف احلياة.
املادة الثانية ع�شرة :التعليم والثقافة.
املادة اخلام�سة ع�شرة� :صحة الطفل.
املادة ال�سابعة ع�شرة :حماية الطفل.
املادة التا�سعة ع�شرة :العدالة (.)17
16
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 - 3وثيقة �أبو ظبي للنظام (القانون) املوحد للأحداث بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي:
جرى تعميم هذه الوثيقة عن املحاكم مبوجب تعميم وزير العدل
ذي الرقم /13ت 2683/يف 1426/6/20هـ وحتتوي هذه الوثيقة على
خم�سني مادة مق�سمة على �أربعة �أبواب كما يلي:
الباب الأول�:أحكام عامة.
حيث عرف احلدث ب�أنه كل من مل يتم الثانية ع�شرة من عمره.
الباب الثاين :التدابري والعقوبات.
حيث حددت مواد هذا الباب ال�سن املعترب مل�ساءلة احلدث جنائ ًيا �أو
جزائي ًا كما حددت التدابري الالزمة للرعاية والإ�صالح.
الباب الثالث :ق�ضاء الأحداث.
يف هذا الباب �شرح لطريقة حماكمة احلدث املنحرف ون�ص على
�أن حماكمة احلدث وفق القواعد والإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون
الإجراءات اجلزائية .وبيان الخت�صا�ص حماكم الأحداث.
الباب الرابع :الإفراج حتت �شرط.
ويف هذا الباب تبني املواد �صالحيات املدعي العام بالإفراج عن احلدث
ب�شروط معتربة وقيود الزمة لتحقيق امل�صلحة وحفاظ ًا على احلدث (.)18

 118لالطالع على الوثيقة .انظر جملة العدل ،ج�/29ص.189
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(ب) الأنظمة واللوائح الداخلية املتعلقة بحقوق الطفل:
لقد �أولت الدولة حر�سها اهلل اهتمام ًا كبري ًا بالطفل حلفظ حقوقه
ف�صدرت العديد من الأنظمة والتعليمات واللوائح و�أن�ش�أت العديد من
دور الإ�صالح واملالحظة االجتماعية للفتيان والفتيات و�س�أ�شري هنا �إىل
�أبرز الأنظمة واللوائح واملواد املتعلقة بحقوق الطفل الق�ضائية:

 -1نظام الق�ضاء:
�صدر نظام باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ
وما يعنينا منه هو �ضمان العدالة للحدث من خالل الن�ص يف النظام
على �إن�شاء دوائر لق�ضايا الأحداث يف املحاكم اجلزائية وهذا ما يتما�شى
مع الأنظمة والقوانني الدولية وما يحقق -ب�إذن اهلل تعاىل  -الطم�أنينة
للحدث عند حماكمته.

 - 2نظام الإجراءات اجلزائية:
حيث ال يتم حماكمة احلدث �إال وفق هذا النظام والأنظمة الأخرى املتعلقة
بذات احلدث .وجاء يف بع�ض مواد نظام الإجراءات اجلزائية ما يبني طريقة
املرافعة عن احلدث وقبول �شهادة ال�صغري والإ�شارة �إىل �أن التحقيق واالدعاء
على الأحداث والفتيات يتم وفق الأنظمة واللوائح املنظمة لذلك.

 - 3الئحة دور املالحظة االجتماعية:
هذه الالئحة �صدرت بقرار جمل�س الوزراء رقم  611وتاريخ
1395/5/13هـ وتتكون هذه الالئحة من ( )21مادة بد�أت بالتعريف
بهدف دور املالحظة وهو رعاية الأحداث الذين ال تقل �أعمارهم عن
18

�سبع �سنوات وال تتجاوز ثماين ع�شرة �سنة ،كذلك حددت املادة ال�سابعة
متى تنتهي �إقامة احلدث بالدار ،وكذلك حماكمة احلدث فيجب �أن تكون
يف دور املالحظة وجمازاتهم كذلك.
وقد �صدرت الالئحة التنفيذية لهذا النظام بالقرار الوزاري رقم
 1354وتاريخ 1395/8/3هـ وبينت هذه الالئحة كيفية ا�ستالم احلدث
والت�أكد من عمره كذلك �أكدت الالئحة على تهيئة املكان املنا�سب
للتحقيق مع احلدث و�أن ذلك يكون داخل الدار ويجب �أن يزود القا�ضي
عند تقدمي احلدث للمحاكمة بتقرير اجتماعي مف�صل عن حالة احلدث،
كما �أكدت الالئحة ب�أنه يجوز متديد �إقامة احلدث لأ�سباب خا�صة بعد
موافقة القا�ضي على ذلك.

 - 4الالئحة الأ�سا�سية مل�ؤ�س�سة رعاية الفتيات:
�صدرت هذه الالئحة بقرار جمل�س الوزراء رقم  868وتاريخ 1395/7/19هـ
وتتكون هذه الالئحة من ( )20مادة وحتديد عمر الفتاة يختلف عن احلدث
�إذ ن�صت املادة الثانية من هذه الالئحة على �أن يلحق بهذه امل�ؤ�س�سة الفتيات
الالتي ال تزيد �أعمارهن عن ثالثني �سنة ممن ي�صدر بحقهن �أمر بالتوقيف
�أو احلب�س على �أن يراعى بالن�سبة ملن دون اخلام�سة ع�شرة �أن مي�ضني فرتة
التوقيف �أو احلب�س يف ق�سم خا�ص بهن داخل امل�ؤ�س�سة.
كما حددت هذه الالئحة �إجراءات الإيداع واملحاكمة كما يف املواد
من  11-3وحددت الالئحة يف مادتها ( )17متى تنتهي �إقامة الفتاة يف
امل�ؤ�س�سة كما �صدرت الالئحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم ()2083
وتاريخ 1396/1/22هـ وفيه �شرح وبيان لأهداف امل�ؤ�س�سة و�إجراءات
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القبول فيها وتهيئة املكان املنا�سب للتحقيق مع الفتاة وحماكمتها
والربامج والأن�شطة املختلفة التي متار�سها الفتاة يف امل�ؤ�س�سة وتف�صيل
�إجراءات �إنهاء �إقامة الفتاة يف امل�ؤ�س�سة.

 - 5نظام الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن
يف حكمهم:
�صدر هذا النظام باملر�سوم امللكي ذي الرقم م 17/يف 1427/3/13هـ
املبني على قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  53يف 1427/3/12هـ ويتكون
هذا النظام من ( )41مادة مق�سمة على ت�سعة ف�صول وقد ن�صت املادة
الأوىل على �إن�شاء هيئة ت�سمى «الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين
ومن يف حكمهم» وجاء يف املادة الثانية �أن لهذه الهيئة الو�صاية على
�أموال الق�صر واحلمل ،الذي ال ويل وال و�صي لهم و�إدارة �أموالهم كذلك
الإ�شراف على ت�صرفات الأو�صياء والقيمني والأولياء كما ن�صت املادة
الثانية والع�شرين على �أن املحاكم تبلغ الهيئة  -خالل ثالثة �أ َّيام على
الأكرث  -عن الأو�صياء والقيمني والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه
املحاكم لتتمكن الهيئة من الإ�شراف على ت�صرفاتهم .كما حدد النظام
متى تنتهي والية الهيئة على القا�صر وذلك يف املادة الثانية والثالثني حيث
ن�صت يف فقرتها االوىل على �أن والية الهيئة تنتهي ببلوغ القا�صر ر�شده
وثبوت ذلك �شرع ًا �أو وفاته� ،إال �إذا ر�أت املحكمة املخت�صة وجود �سبب
�شرعي ي�ستدعي ا�ستمرار الوالية بناء على طلب الهيئة �أو ذوي ال�ش�أن.
كما حدد النظام يف مادته ( )34العقوبات على من يخالف �أحكام هذا
النظام وجعل املحاكم هي املخت�صة بتقرير العقوبات املن�صو�ص عليها يف
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املادة املذكورة على �أن تتوىل الهيئة مهمة االدعاء يف هذا ال�ش�أن.

(ج) �ضوابط ومفاهيم وتعليمات يف حقوق الطفل
واحلدث الق�ضائية:

نظ ًرا ملا يوليه والة الأمر -وفقهم اهلل  -من متابعة دقيقة لتطبيق
الأنظمة وما قد يعرتيها من نق�ص لذا جند �أن التعليمات وال�ضوابط ت�أتي
تباع ًا ل�سد النق�ص الذي يحدث يف الأنظمة ولتغطية جوانب الق�صور
وملواكبة التطورات لذا �صدرت �ضوابط وتعاميم تتعلق بالأحداث وحماكمتهم
وم�س�ؤوليتهم اجلنائية واملدنية و�س�أ�شري هنا �إىل �أبرز هذه التعاميم:

 - 1ال�ضوابط املنظمة لإيداع الأحداث يف دور املالحظة االجتماعية:
�صدرت هذه ال�ضوابط مبوجب قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم  169يف
1429/6/19هـ وهي عبارة عن �ست فقرات ومن �أبرز ما جاء فيها ما يلي:
يق�صر �إيداع الأحداث يف دور املالحظة االجتماعية ممن �أمتوا �سن الثانية
ع�شرة ومل يتجاوزوا الثامنة ع�شرة الذين يرتكبون �أفعا ًال معاقب ًا عليها.
الأحداث الذين يرتكبون �أفعا ًال معاقب ًا عليها ،وهم دون �سن الثانية ع�شرة،
ي�سلمون �إىل �أولياء �أمورهم �إال �إذا ر�أت جهة التحقيق امل�صلحة يف غري ذلك..
الأحداث الذين يرتكبون �إحدى اجلرائم الكبرية �أو ت�صدر بحقهم
�أحكام بال�سجن يف تلك اجلرائم وهم دون الثانية ع�شرة يودعون دور
املالحظة االجتماعية.
الت�أكيد على جهة التحقيق بالعمل على حل جميع ق�ضايا الأحداث ب�شكل عام،
ومن هم دون �سن الثانية ع�شرة ب�شكل خا�ص دون �إحالتهم لدور املالحظة.
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 - 2تكليف ق�ضاة املحكمة اجلزئية بالنظر يف ق�ضايا الأحداث
يف دار املالحظة ودار الفتيات:
جاء يف قرار جمل�س الق�ضاء الأعلى يف هيئته العامة يف دورته
اخلام�سة وال�ستني رقم  95/239وتاريخ 1428/6/29هـ ما ن�صه (يقرر
املجل�س الآتي-1 :يكلف �أحد ق�ضاة املحكمة اجلزئية للنظر يف ق�ضايا
الأحداث وق�ضايا دار املالحظة ملدة �أربعة �أ�شهر ولكامل الأ�سبوع على
�أن ي�شمل التكليف جميع ق�ضاة املحكمة ما عدا من يعمل يف املحكمة
بالندب ونحوه) (.)19

 - 3ال يجوز معاقبة الأحداث ب�أي نظام �سوى الأنظمة اخلا�صة
بهم واملطبقة عليهم واالدعاء عليهم يكون من قبل هيئة
االدعاء والتحقيق:
جاء يف تعميم معايل رئي�س هيئة التحقيق واالدعاء العام رقم
هـ  8795/11وتاريخ 1430/4/2هـ ما ن�صه( :برفقه �صورة من
برقية �صاحب ال�سمو امللكي نائب وزير الداخلية رقم  32766وتاريخ
1430/3/17هـ وم�شفوعاته املتعلقة بق�ضية احلدث ../املوجه له االتهام
مبقاومة رجال الأمن وتهديدهم امل�شار فيه �إىل خطاب �صالح ال�سمو
امللكي �أمري منطقة ...املت�ضمن �أنه ب�إحالة الق�ضية لفرع هيئة التحقيق
واالدعاء العام لإقامة الدعوى العامة �ضد احلدث املذكور �أعيدت لعدم
االخت�صا�ص وطلب �سموه التوجيه حيال تنازع االخت�صا�ص.
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 119عمم على املحاكم بتعميم معايل وزير العدل ذي الرقم /13ت 3211/وتاريخ:
1428/8/29هـ

وبناء على ن�ص املادة /10ب من الئحة دار املالحظة االجتماعية
وت�أ�سي�س ًا على تعميم �صاحب ال�سمو امللكي وزير الداخلية رقم 13074/6
وتاريخ 1422/2/15هـ املبني على ما �صدر من وزارة العدل برقم 310يف
1394/4/7هـ من �أنه ال يجوز معاقبة الأحداث ب�أي نظام لتقرير ما
يجب بحقهم يف جميع الق�ضايا ما عدا الق�ضايا التي يطلب فيها قطع �أو
رجم �أو قتل فهي تنظر من قبل املحكمة املخت�صة ووجه �سمو نائب وزير
الداخلية مبعاجلة الق�ضية من قبل هيئة التحقيق واالدعاء العام وتوجيه
فروع الهيئة للعمل بلك يف ق�ضايا الأحداث والفتيات).

 - 4تو�صيات عند حماكمة الأحداث:
جـ ــاءت تو�صيات مهم ـ ــة للق�ض ــاة عند حماكمة الأحداث من رئا�سة
الق�ضاء املعممة على الق�ضاة بتعميم وزارة العدل ذي الرقم /2/46ت
وت ـ ــاريخ 1389/4/29هـ و�أبـ ـ ــرز النقاط التي جاءت يف هذا التعميم
ما يلي:
ال يخفى �أن ال�شباب عندما يح�صل من �أحدهم هفوة �أو انحراف �أو
يوجه �إىل �أحدهم بارتكاب �شيء من ذلك يحتاجون عند حماكمتهم �إىل
طريقة تربوية ت�ساعد على توجيههم وتقومي �سلوكهم ،ولذا نرى �أن تتبع
يف حماكمتهم الأمور التالية:
يكون نظر الق�ضية يف جل�سة خا�صة ال يح�ضرها �إال من يرى القا�ضي
ح�ضوره من ويل �أمر ال�شاب الذي مل يبلغ وكاتب ال�ضبط وال�شهود..
العناية ب�سرعة البت يف الق�ضية ح�سب الإمكان.
الرفق بال�شاب حال ا�ستجوابه والعمل على ما يبعث الطم�أنينة يف نف�سه
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وي�شعره ب�أن الهدف من حماكمته هو تقوميه وتوجيهه الوجهة ال�صاحلة.
على القا�ضي درا�سة �أوراق الق�ضية قبل ح�ضور ال�شاب لديه لال�ستنارة
مبا ت�ضمنته من معلومات.
عندما ي�صدر حكم ب�سجنه يالحظ �أن يكون يف �سجن يتالءم مع �سنه
و�أن ال يختلط مبن يخ�شى �أن يف�سده باجتماعه معه.
�إذا �صدر احلكم ب�ضربه تعزي ًرا فيالحظ �أن ال يكون علن ًا ما مل
تقت�ضي امل�صلحة ذلك فين�ص عليه القا�ضي يف حكمه.
يالحظ �أن الأحكام ال�صادرة بحقهم خا�ضعة للتعليمات اخلا�صة
بتمييز الأحكام ال�شرعية (.)20
ثاني ًا /حقوق الطفل الق�ضائية (اجلنائية واملدنية) نظام ًا:
بعد هذا العر�ض ال�سريع واللمحة املخت�صرة لأبرز الأنظمة واللوائح
والتعليمات التي تتعلق بحقوق الطفل واحلدث الق�ضائية �س�أتناول �أبرز
هذه احلقوق كما يلي:

(�أ) حقوق الطفل الق�ضائية النظامية عند ارتكابه
جناية �أو جرماً:

عندما يرتكب احلدث جرم ًا �أو يتهم بجناية ما ف�إنه مير بخم�سة
مراحل لكل مرحلة مواد تنظمها وترتبها وهي كالآتي:
24
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 - 1مرحلة القب�ض عليه و�إيداعه �أو توقيفه:
وهذه املرحلة تتم وفق �آلية حمددة حيث ن�صت املادة �/2أ من الالئحة
التنفيذية لدور املالحظة االجتماعية على ما يلي« :يتم ا�ستالم احلدث من
مندوب ال�شرطة مبوجب مذكرة ر�سمية من اجلهة التي �أمرت بالتوقيف
ويعد حم�ضر ا�ستالم لهذا الغر�ض ي�سلم ملن �أح�ضر احلدث وحتفظ �صورة
منه يف ملف احلدث» .مع مراعاة �أن احلدث الذي يقل عمره عن �سن
الثانية ع�شرة ال يتم �إيقافه وال يودع دار املالحظة كما ن�صت الفقرة االوىل
من �ضوابط �إيداع احلدث يف دور املالحظة وكذلك ن�صت الفقرة الثانية
على ما يلي( :الأحداث الذين يرتكبون �أفعا ًال معاقب ًا عليها ،وهم دون �سن
الثانية ع�شرة ،ي�سلمون �إىل �أولياء �أمورهم بعد �أخذ التعهد عليهم مبتابعة
ق�ضاياهم حتى انتهائها �أو �صدور �أحكام فيها وتنفيذها ،ف�إن ر�أت جهة
التحقيق �أن م�صلحة احلدث �أو م�صلحة التحقيق تقت�ضي �أن يتحفظ عليه
فيكون ذلك يف دور التوجيه االجتماعي ( ،)21ف�إن تعذر ذلك فيخري ويل
�أمر احلدث يف �إيداعه �إىل �أقرب دار توجيه اجتماعي �أو التحفظ عليه
يف دار املالحظة االجتماعية يف املدينة �أو املحافظة التي يقيم فيها �أو يف
�أقرب دار مالحظة اجتماعية لهما) كذلك ن�صت املادة ال�ساد�سة والثالثني
من نظام الإجراءات اجلزائية على ما يلي( :ال يجوز توقيف �أي �إن�سان �أو
�سجنه �إال يف ال�سجون �أو دور التوقيف املخ�ص�صة لذلك وال يجوز لإدارة �أي
�سجن �أو دار توقيف قبول �أي �إن�سان �إال مبوجب �أمر م�سبب وحمدد املدة
 221هي �إحدى الدور التابعة لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية وتهدف �إىل تربية وتقومي و�إ�صالح
وت�أهيل الأحداث عن طريق توفري �أنواع الرعاية املختلفة لهم �سوا ًء االجتماعية �أو ال�صحية
�أو اجل�سمية �أو التعليمية والثقافية .انظر لوائح و�أنظمة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �ص.73
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موقع عليه من ال�سلطة املخت�صة ،ويجب �أال يبقيه بعد املدة املحددة يف هذا
الأمر) .كما ن�صت املادة �/10أ من الئحة دور املالحظة االجتماعية على ما
يلي (يف جميع الأحوال ي�سلم احلدث فور �إلقاء القب�ض عليه �إىل ال�سلطات
املخت�صة يف دور املالحظة)..
كذلك ن�صت الفقرة ال�ساد�سة من قرار جمل�س الوزراء ذي الرقم 25
وتاريخ 1421/1/26هـ على ما يلي( :الفتيات الالتي يقب�ض عليهن يف
الق�ضايا الأخالقية يرحلن فور القب�ض عليهن �إىل �أقرب م�ؤ�س�سة لرعاية
الفتيات وال يحقق معهن وال تتم م�ساءلتهن يف ق�سم ال�شرطة ويف الفرتة
الثامنة ما ن�صه (يف جميع الأحوال ال يتم �إيقاف احلدث �أو الفتاة يف
�أق�سام ال�شرطة �أو ال�سجن مهما كانت الأ�سباب).

 - 2مرحلة التحقيق:
ويف هذه املرحلة ال يتم التحقيق مع احلدث �إال يف دار املالحظة
كما ن�صت املادة الرابعة من الئحة دور املالحظة على �أن (يجري
التحقيق مع احلدث داخل الدار) كذلك البد من ح�ضور حمقق الدار
للتحقيق كما جاء يف نف�س املادة (ويح�ضر التحقيق حمقق الدار �أو من
يندبه مدير الدار لذلك) كذلك من ال�ضوابط يف مرحلة التحقيق �أن
يتم يف جو ي�شعر احلدث فيه بالطم�أنينة والراحة حيث جاء يف تكملة
املادة (يجري التحقيق يف ظل جو ي�شعر من خالله احلدث بالطم�أنينة
والراحة النف�سية) .كذلك ن�صت املادة ( )3من نف�س الالئحة على �أن
تهيئ الدار املكان املنا�سب بها ليكون مق ًرا لإجراء التحقيق مع احلدث
مبعرفة املخت�صني.
26

وبالن�سبة للفتيات ف�إن التحقيق معهن يكون داخل م�ؤ�س�سات رعاية
الفتيات كما جاء يف املادة الثالثة من الالئحة الأ�سا�سية مل�ؤ�س�سة رعاية
الفتيات ون�صت كذلك املادة اخلام�سة من نف�س النظام على �أن يتم
حجز الفتيات املوقفات رهن التحقيق �أو املحاكمة يف مكان منف�صل عن
الفتيات الالتي �صدرت �ضدهن �أحكام بالإدانة.
ويف حالة انتهى التحقيق �إىل عدم �إدانة احلدث �أو الفتاة يطلق �سراحهما
من الدار �أو امل�ؤ�س�سة كمان�صت املادة (�/19أ) من الالئحة التنفيذية لدور
املالحظة واملادة �/17أ من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة رعاية الفتيات.

 - 3مرحلة املحاكمة:
وهذه املرحلة الب َّد �أن تكون يف دار املالحظة االجتماعية �أو يف م�ؤ�س�سة
رعاية الفتيات بالن�سبة للأحداث والفتيات املودعني فيها كما ن�صت
املادة اخلام�سة من الئحة دور املالحظة على �أن تتم حماكمة الأحداث
داخل الدار ،وتكون من قبل القا�ضي املخت�ص كذلك مما يجب مراعاته
يف مرحلة حماكمة احلدث �أن يزود القا�ضي بتقرير اجتماعي مف�صل
عن حالة احلدث يبني فيه الظروف االجتماعية واالقت�صادية والبيئية
والعوامل التي يرجح �أن تكون ال�سبب يف انحراف احلدث وخطة العالج
والتدابري املقرتحة لتقوميه لال�ستئنا�س به عند نظر الق�ضية (كما ن�صت
على ذلك نف�س املادة) .كذلك الأمر للفتاة كما ن�صت املادة اخلام�سة
من الئحة م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات على �أن تعد الأخ�صائيات االجتماعيات
يف امل�ؤ�س�سة درا�سة حالة متكاملة عن الفتاة التي تقدم للمحاكمة.
كذلك ينبغي مراعاة �سرعة البت يف ق�ضايا الأحداث والفتيات
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مراعاة لظروفهما وحتقي ًقا للم�صلحة العامة ،جاء يف تعميم وزارة العدل
ذي الرقم /197/12ت يف 1404/11/18هـ �أنه ينبغي �إعطاء معامالت
ال�سجناء الأولوية يف الإجناز مبا يف ذلك الأحداث �صغار ال�سن الذين
مي�ضون يف دور املالحظة االجتماعية وقتًا طوي ًال دون �إ�صدار �أحكام
ب�ش�أنهم مما ي�ضر مب�ستقبلهم الدرا�سي (.)22

 - 4مرحلة العقوبة:
عند اكتمال الق�ضية وتهي�ؤها للحكم يح�سن بناظر الق�ضية مراعاة
اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية التي يعي�ش فيها احلدث
لأنها تعترب م�ؤثرة يف احلكم جاء يف تعميم وزير العدل ذي الرقم 310
وتاريخ 1394/4/7هـ وي�ستعني القا�ضي يف حكمه على احلدث واختيار
الو�سيلة املالئمة لتقوميه بالتقرير االجتماعي الذي يعده الأخ�صائي
االجتماعي املخت�ص يف الدار عنه والذي يت�ضمن �سردًا وافي ًا عن كافة
الظروف االجتماعية والبيئية والنف�سية للحدث و�أ�سرته وبيان العوامل
التي �ساهم يف انحرافه والو�سائل التي ميكن اتخاذها قبله.
كذلك ينبغي للقا�ضي ن�صح احلدث وتوجيهه ملا فيه م�صلحته وملا
ينري طريقه وقد يرى القا�ضي احلكم على احلدث ببدائل عن ال�سجن �إن
ر�أى يف ذلك م�صلحة كما جاء التوجيه بذلك للمدعي العام ب�أن يطالب
القا�ضي بالنظر يف احلكم بعقوبات بديلة �أخرى عن ال�سجن .كما جاء
يف الفقرة اخلام�سة من �ضوابط �إيداع الأحداث دور املالحظة .كذلك قد
ي�ست�أن�س القا�ضي بالعقوبات الواردة يف املادة ( )19من وثيقة �أبو ظبي
28
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للنظام املوحد للأحداث بدول جمل�س التعاون.

 - 5مرحلة التنفيذ:
ن�صت املادة ( )7من الئحة دور املالحظة االجتماعية على ما يلي:
(تتوىل الدار تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة بحق الأحداث ويتم
تنفيذ العقوبات البدنية حتت �إ�شراف هيئة مكونة من مندوب من
حمكمة الأحداث وحمقق الدار ومندوب عن �شرطة الدار يتوىل تنفيذ
العقوبة ويثبت التنفيذ يف حم�ضر يعد لهذا الغر�ض ،ويوقع عليه املندوبون
املذكورون ويعتمد من مدير الدار) ،كما ن�صت املادة ال�سابعة من الئحة
م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات على ما يلي( :يتم تنفيذ العقوبات التي ت�صدرها
املحاكم بحق الفتيات داخل امل�ؤ�س�سة).
كذلك جعل النظام �صالحية للوزير لإنهاء �إقامة احلدث يف الدار
قبل انتهاء مدة املحكمة بعد موافقة القا�ضي كما يف املادة 19فقرة جـ
من الالئحة التنفيذية لدور املالحظة االجتماعية وكما يف املادة /17د
من الئحة م�ؤ�س�سة رعاية الفتيات.
وهنا ت�أتي م�س�ألة :هل ي�سجل احلكم ال�صادر بحق احلدث
ك�سابقة عليه يف �صحيفة �أو �سجل ال�سوابق؟
جاء يف قرار وزير الداخلية رقم  1054وتاريخ 1394/4/10هـ يف
املادة اخلام�سة منه ما ن�صه( :الأحكام التي ت�صدر بحق الأحداث يتبع
حيالها ما يلي:
( �أ ) بالن�سبة للأحداث الذين مل يتجاوزوا اخلام�سة ع�شرة ال يجري
ت�سجيل ما ي�صدر بحقهم.
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(ب)بالن�سبة للأحداث الذين جاوزوا اخلام�سة ع�شرة ومل يبلغوا
الثامنة ع�شرة ي�سجل ما ي�صدر بحقهم يف �سجل خا�ص دون �أن ي�سجل يف
ملف �سوابقهم) (.)23

(ب) حقوق الطفل الق�ضائية املدنية يف الأنظمة واللوائح:

لقد جاءت العديد من الأنظمة والتعليمات والتعاميم من اجلهات
املعنية ل�ضبط حقوق الطفل الق�ضائية �سوا ًء ما يتعلق مباله �أو الوالية
عليه وحتديد اجلهة املخت�صة بذلك و�س�أ�شري هنا �إىل �أبرز تلك احلقوق
الق�ضائية كما يلي:

� - 1إقامة الويل على القا�صر �س ًنا:
جاء يف التعميم رقم /12/178ت يف 1398/9/22هـ يف الفقرة ال�ساد�سة
منه� :أن على القا�ضي بذل امل�ستطاع ملعرفة �أهلية من يوليه على القا�صر
ونحوه ،و�أنه م�س�ؤول عن الت�ساهل والتفريط يف هذا م�س�ؤولية مبا�شرة (.)24
كما جاء يف التعميم رقم /1/84ت يف 1403/5/24هـ املعطوف
على خطاب رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى بالنيابة رقم  1/348يف
1403/3/19هـ املت�ضمن الإجابة على اال�ستف�سار عن والية اجلد على
�أوالد ابنه ون�ص اجلواب :نفيدكم ب�أن املن�صو�ص عليه �أن ويل اليتيم حال
احلجر عليه ،هو �أبوه ،ثم و�صيه ،ثم احلاكم ،وهذا هو امل�شهور من املذهب،
والقول الثاين �أن للجد والية ،ولكن ال مانع من �أن يثبت له القا�ضي هذه
وخروجا من اخلالف الذي �أ�شرمت �إليه،
الوالية احتياط ًا حلقوق الق�صار
ً
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و�أ�شار �إليه ف�ضيلة القا�ضي ،وهذا هو الذي عليه العمل يف املحاكم ،فينبغي
الأخذ به توحيدًا للإجراءات ،ولئال حتتج هيئة التمييز� ،أو كتاب العدل� ،أو
غريهم على الإجراءات املخالفة ،فتتعرقل حقوق الق�صار(.)25

 - 2حقوق القا�صر عند ق�سمة الرتكة:
�إذا كان القا�صر �أحد الورثة فالبد �أن تكون ق�سمة الرتكة �سو ًءا
بالرتا�ضي �أو الإجبار عند القا�ضي حتى لو ا�صطلح الورثة لكي ينظر
القا�ضي يف الغبطة وامل�صلحة للقا�صر ،و�إذا �أجرى القا�ضي الق�سمة
فالبد من رفعها ملحكمة التمييز لتدقيقها ويف هذا متام احلفاظ
على �أموال القا�صر واالحتياط له جاء يف التعميم رقم /207/8ت يف
1408/11/18هـ على املحاكم رفع �صكوك الق�سمة �إىل حمكمة التمييز
�إذا كان من �ضمن املق�سوم لهم ق�صار.

 - 3حقوق القا�صر الق�ضائية النظامية عند الت�صرف مباله:
�إن الت�صرف مبال القا�صر ينظمه عدة قرارات ،وتعاليم �صادرة من
جهة االخت�صا�ص ت�شمل بيان الطرق ،والإجراءات املتبعة عند الرغبة يف
�إم�ضاء ت�صرف مبال القا�صر �أخذ ًا� ،أو عطاء� ،أو بيع ًا� ،أو �شرا ًء �أو نحو
ذلك وهذه التعليمات جاءت ل�ضبط الت�صرف وال�سري به على وفق طرق
�سليمة ومن �أبرز هذه التعليمات ما يلي:
 -1رفع ما ي�صدر من الق�ضاة من �إذن ببيع مال الق�صار �أو جزء منه
بعد الإجراءات ال�شرعية �إىل حمكمة التمييز لتدقيقه كما جاء يف التعميم
 225املرجع ال�سابق ج� /3ص.802
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رقم /2/2414م يف 1386/10/14هـ وقد �أ�شري يف هذا التعميم �إىل
قرار �سماحة رئي�س الق�ضاة رقم  4841وتاريخ 1373/6/18هـ املت�ضمن
متييز مثل هذه الأحكام و�أنها ال تكت�سب القطعية �إال بعد ت�صديقها.
 -2يجب على الويل مراجعة القا�ضي يف جميع ت�صرفاته �سوا ًء كان
ول ًيا من قبل احلاكم� ،أو و�صي ًا من قبل الأب وال يت�صرف يف مال القا�صر
�إال عن طريق القا�ضي ،وعلى القا�ضي بوا�سطة �أهل اخلربة البحث يف
مدى م�صلحة القا�صر من البيع وتدوين مربرات ذلك البيع بال�صك.
كما جاء ذلك يف التعميم رقم /12/178ت يف 1398/9/22هـ
املعطوف على قرار جمل�س الوزراء رقم  472وتاريخ 1398/8/28هـ.
 -3بالن�سبة للأب �إذا كان الويل على القا�صر ،ف�إنه ال يحتاج �إىل
مراجعة القا�ضي بالبيع وال�شراء ،بل يت�صرف مبا يراه م�صلحة ،وال
يتعر�ض له ب�شيء �إال فيما لو ظهر عليه ما يوجب منعه من الت�صرف،
ف�إنه مينع .كما جاء يف التعميم رقم /1/213ت يف 1391/11/24هـ
والتعميم املذكور يف الفقرة الثانية.
 -4حفظ ماله من ال�ضياع وعدم التهاون يف ذلك كما جاء يف املادة
ال�سابعة والع�شرون من نظام الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ومن
يف حكمهم (�إذا ر�أت الهيئة �أن طلب الوالية على امل�شمولني بهذا النظام �أو
�سلبها �أو وقفها ممن ت�شرف عليهم ي�ستغرق فرتة من الزمن يخ�شى خاللها
�ضياع حق �أو الت�صرف يف الأموال ،فعلى الهيئة �أن تتقدم للمحكمة املخت�صة
لت�أذن باتخاذ �أي �إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها منا�سبة.
-5الإ�شراف على الأولياء والأو�صياء من قبل الهيئة العامة على جميع
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ت�صرفاتهم كما ن�صت املادة الثانية من نظام الهيئة التي حددت مهام
الهيئة وجاء يف فقرتها اخلام�سة ما ن�صه (الإ�شراف على ت�صرفات
الأو�صياء والقيمني والأولياء).

 - 4حقه يف �إثبات ر�شده وبلوغه:
عند بلوغ القا�صر يحق له �أولوية التقدم �إىل املحكمة املخت�صة بطلب
�إثبات بلوغه �سن الر�شد وعدم حاجته �إىل ويل وبعد الت�أكد من ذلك عن
طريق املحكمة واتباع الإجراءات الالزمة يثبت ر�شده وتف�سخ عنه الوالية
ويرتتب على ذلك ت�سليم �أمواله املودعة بيت املال �أو عند الويل كما جاء يف
التعميم رقم /12/55ت يف 1396/3/7هـ وجاءت املادة  1/32من نظام
الهيئة العامة للوالية على �أموال القا�صرين ببيان متى تنتهي والية الهيئة
ن�صت الأوىل منها( :بلوغ القا�صر ر�شده وثبوت ذلك �شرع ًا �أو وفاته� ،إال
�إذا ر�أت املحكمة املخت�صة وجود �سبب �شرعي ي�ستدعي ا�ستمرار الوالية
بناء على طلب هذه الهيئة �أو ذوي ال�ش�أن) كما جعل النظام للهيئة التقدم
للمحكمة املخت�صة بطلب احلجر على البالغ �إذا تبني فيه عار�ض من
عوار�ض الأهلية كما يف املادة التا�سعة والع�شرين ،الفقرة الأوىل.

 - 5حفظ حقوقه الق�ضائية عند اخل�صومة:
حددت املادة احلادية والثالثني من نظام الهيئة العامة �أنه (يجب
على الهيئة �أن تطلب من املحكمة املخت�صة تعيني و�صي للخ�صومة يف
احلاالت التالية:
� -1إذا تعار�ضت م�صلحة امل�شمول بهذا النظام مع م�صلحة الهيئة.
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� -2إذا تعار�ضت م�صلحة امل�شمول بهذا النظام مع وليه �أو و�صيه
�أو القيم عليه �أو ناظر الوقف) ويف هذه املادة مراعاة حلقوق الق�صار
واحلفاظ عليها و�سد لأبواب التالعب وتقدمي مل�صلحة القا�صر على
م�صلحة الويل �أو الو�صي.

 -6حق القا�صر يف معاقبة وليه �أو و�صيه �إذا �أخ َّل بواجباته.
حيث ن�صت املادة الرابعة والثالثني من نظام الهيئة على ما يلي( :مع
عدم الإخالل مبا تق�ضي به �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والأنظمة املرعية،
يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا النظام بغرامة مالية ال تزيد على مائة
�ألف ريال وبال�سجن مدة ال تتجاوز ثالثني يو ًما �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني)
كما �أو�ضحت املادة اخلام�سة والثالثني �أن للمحكمة املعاقبة مبا هو �أ�شد
حيث جاء ن�صها (تخت�ص املحاكم بتقرير العقوبات املن�صو�ص عليها يف
املادة (الرابعة والثالثني) من هذا النظام ،ولها اتباع عقوبات �أ�شد �إذا
ر�أت ذلك ،وتتوىل الهيئة مهمة الإدعاء يف هذا ال�ش�أن).
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خام�س ًا /حقوق الطفل الق�ضائية يف الفقه الإ�سالمي:
�إن املت�أمل يف �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية املتعلقة بالطفل يلم�س عظمة
الإ�سالم وروعة تعاليمه التي �سبقت كل التنظيمات والقوانني باحلفاظ
على الطفل يف جميع جوانبه و�أتت لتكفل له حياة كرمية وعي�ش ًا رغيدً ا يف
ظل �أ�سرة �سوية ت�سودها املحبة وحتيطها الر�أفة والرحمة..
ويف هذا املبحث �س�أتناول ب�شكل خمت�صر وي�سري �أبرز حقوق الطفل
الق�ضائية يف الفقه الإ�سالمي وذلك من خالل الأق�سام التالية:
الق�سم الأول :حقوق الطفل الق�ضائية االجتماعية والأ�سرية:

 - 1حقه يف احل�ضانة.
املق�صود باحل�ضانة عند الفقهاء التزام الطفل لرتبيته والقيام
بحفظه وتدبري �ش�ؤونه.
وتعترب احل�ضانة من �أنواع الواليات الواجبة يف حق الطفل ويق�صد
بها ال�شارع حتقيق م�صلحة الطفل وحفظه مما ي�ضره.
واحل�ضانة من �أهم حقوق الطفل الق�ضائية ومن �أبرز امل�سائل التي
خ�صو�صا من الن�ساء حيث ي�س�ألن عن م�صري الأوالد
يكرث ال�س�ؤال عنها
ً
بعد الطالق واالنف�صال وقد جرى العمل يف املحاكم على النظر مل�صلحة
املح�ضون عم ًال بالقول الراجح ب�أن احل�ضانة حق واجب للمح�ضون ،قال
ابن قدامة  -رحمه اهلل « -كفالة الطفل وح�ضانته واجبة ،لأنه يهلك برتكه
فيجب حفظه من الهالك» ( ،)26ولذا ال يجوز للمر�أة �إن كانت لها احل�ضانة
 226املني :البن قدامة جـ� /8ص.237
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�أن تتنازل عنها مقابل خلعها من زوجها يقول الإمام �أبو حنيفة  -رحمه
اهلل« -لو اختلعت املر�أة على �أن ترتك ولدها عند الزوج فاخللع جائز،
وال�شرط باطل� ،إن هذا حق الولد� ،أن يكون عند �أمه ماكان �إليها حمتاج ًا».
و�أحق النا�س بح�ضانة الولد هي �أمه �إن توفرت فيها ال�شروط وانتفت
املوانع لأنها �أر�أف به و�أحن عليه و�أ�شفق من غريها وقد ق�ضى �أبو بكر
ر�ضي اهلل عنه على عمر -ر�ضي اهلل عنه -بعا�صم ابنه لأمه وقال:
()27
ريحها وفرا�شها وحجرها خري له منك حتى ي�شب ويختار لنف�سه»
ف�إذا افرتق الزوجان ولهما طفل ف�أحق النا�س بح�ضانته �أمه مع �أهليتها
وح�ضورها وقبولها (.)28
روى عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن جده «�أن امر�أة قالت :يا ر�سول اهلل،
�إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له �سقاء وحجري له حواء و�إن �أباه
طلقني و�أراد �أن ينتزعه مني ،فقال لها النبي˜ �« :أنت �أحق به ما مل
تنكحي» ( )29ولأن الأب ال يتوىل احل�ضانة بنف�سه بل �سيدفع الطفل �إىل
امر�أة تقوم ب�ش�ؤونه ومهما كانت هذه املر�أة فلن تكون �أ�شفق و�أرحم بالطفل
من �أمه و�إذا بلغ الطفل �سبع �سنوات وهو عاقل �أي -غري معتوه� ،-إنه ُيخري
بني �أبويه عند التنازع فيكون عند من اختار منهما روى الرتمذي وغريه
من حديث �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه -قال :جاءت امر�أة �إىل النبي ˜
فقالت� :إن زوجي يريد �أن يذهب بابني ،فقال «يا غالم هذا �أبوك وهذه
�أمك؛ فخذ بيد �أيهما �شئت» ،ف�أخذ بيد �أمه ،فانطلقت به.
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 227رواه �سعيد يف �سننه.
 228ك�شاف القناع :البهوتي جـ�/4ص.2848
 229رواه �أحمد و�أبو داود.

قال معايل ال�شيخ �صالح الفوزان  -حفظه اهلل « :-وال يخري �إال ب�شرطني:
�أحدهما� :أن يكون الأبوان من �أهل احل�ضانة.
والثاين� :أن يكون الغالم عاق ًال ،ف�إن كان معتوه ًا ،بقي عند الأم؟
لأنها �أ�شق عليه و�أقوم مب�صاحله» (.)30
و�أما البنت ف�إذا بلغت �سبع �سنني ف�إن الأحق بح�ضانتها والدها لأنه
�أحفظ لها و�أحق بواليتها من غريه ف�إن كان عاج ًزا عن حفظ البنت �أو
ال يبايل بها ل�شغله �أو قلة دينه ،والأم ت�صلح حلفظها ،ف�إنها تكون عند
�أمها .قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  -رحمه اهلل« : -ولو قدر �أنه عاجز -
�أي الأب  -عن حفظها � -أي البنت  -و�صيانتها ويهملها ال�شتغاله عنها،
والأم قائمة بحفظها و�صيانتها ،ف�إنها تقدم يف هذه احلالة ،فمع وجود
ف�ساد �أمرها مع �أحدهما ،فالآخر �أوىل بها بال ريب»(.)31

 - 2حقه يف زيارة �أبويه:
�إذا ح�صلت الفرقة بني الزوجني وحكم باحل�ضانة لأحدهما ف�إن
للطفل احلق ق�ضاء وفقه ًا يف متكينه من زيارة من نزعت احل�ضانة عنه
وعلى القا�ضي ناظر ق�ضية احل�ضانة مراعاة ذلك يف �صك احلكم منع ًا
للنزاع الذي قد يح�صل م�ستقب ًال فيحدد يف ال�صك مدة الزيارة ومكانها،
وعلى الأبوين مراعاة ذلك وعدم منع الطفل من زيارة الآخر �سوا ًء الذكر
�أو الأنثى قال البهوتي  -رحمه اهلل« : -وال مينع �أحدهما �أي الأبوين من
زيارتها عند الآخر لأن فيه حم ًال على قطيعة الرحم ،وقال يف مو�ضع �آخر
 330امللخ�ص الفقهي ج� /20ص.365
 331جمموع الفتاوى ج �/34ص.131

37

حقوق الطفل الق�ضائية «فقهاً ونظاماً»

والغالم يزور �أمه على ما جرت به العادة كاليوم يف الأ�سبوع» (.)32

 - 3حقه يف حمايته من الإيذاء والعنف.
�إذا ثبت للقا�ضي �أن �أحد الأبوين �أو احلا�ضن للطفل ب�شكل عام ي�ؤذي الطفل
ج�سديًا ويعنفه وي�ضربه �ضرب ًا مربح ًا ف�إن ذلك م�سقط من م�سقطات احل�ضانة
وال ميكن �أن ي�ؤمن على الطفل مع �شخ�ص كهذا بل تنزع احل�ضانة منه قال
�شيخ الإ�سالم ابن تيمية -رحمه اهلل« -و�إذا قدر �أن الأب تزوج ب�ضرة ،وهو
يرتكها � -أي الطفلة  -عند �ضرة �أمها ،ال تعمل مل�صلحتها ،بل ت�ؤذيها وتق�صر يف
م�صلحتها ،و�أمها تعمل مل�صلحتها وال ت�ؤذيها؛ فاحل�ضانة هنا للأم قطع ًا» (.)33

 - 4حق الفتاة يف تزويجها بالكفء مع ر�ضاها.
من واجبات الويل �أن يبحث للفتاة عن زوج كفء ومنا�سب و�إذا ق�صر يف
ذلك ب�أن زوجها غري كفء وهي كارهة وغري را�ضية فالأمر يكون بيدها كما
جاء يف احلديث املتفق عليه من حديث �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن النبي˜
قال« :ال تنكح الأمي حتى ت�ست�أمر ،وال تنكح البكر حتى ت�ست�أذن ،قالوا :يا ر�سول
اهلل :وكيف �إذنها؟ قال� :أن ت�سكت» والبكر لفظ عام يطلق على الفتاة ال�صغرية
والكبرية ،ولكون ال�صغرية قا�صرة العقل فال ي�صح تعبريها عن �إرادتها �إال �إذا
بلغت عاقلة ،في�ؤخذ �إذنها فال تزوج ما دامت يف زمن ال�صغر.
كذلك جاء يف حديث عبداهلل بن بريدة ،عن عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها -
قالت :جاءت فتاة �إىل النبي˜ فقالت :يا ر�سول اهلل � :إين �أبي  -ونعم الأب
هو  -زوجني �أبن �أخيه لريفع بي خ�سي�سته قال :فجعل الأمر �إليها فقالت� :إين
38

 332ك�شاف القناع ج�/4ص.2854
 333جمموع الفتاوى (.)132/34

قد �أجزت ما �صنع �أبي ،ولكن �أردت �أن تعلم الن�ساء �أن لي�س �إىل الآباء من
الأمر �شيء»( )34ويف لفظ «و�إين كرهت ذلك» وعند الن�سائي «و�أنا كارهة».
ويف هذا احلديث بيان �أنه لي�س للويل �إجبار الفتاة على الزواج وهي
كارهة جاء يف ك�شاف القناع ما ن�صه« :و�إياك �أن تزوج البنت ل�شيخ �أو
�شخ�ص مكروه ،فرمبا حملهن ذلك على ما ال ينبغي»(.)35
قال ال�شيخ العالمة ابن عثيمني  -رحمه اهلل« :-الذي يظهر يل �أنه
من الناحية االن�ضباطية يف الوقت احلا�ضر� ،أن مينع الأب من تزويج
ابنته مطل ًقا ،حتى تبلغ وت�ست�أذن ،وكم من امر�أة زوجها بغري ر�ضاها،
فلما عرفت و�أتعبها زوجها قالت لأهلها� .إما �أن تفكوين من هذا الرجل،
و�إال �أحرقت نف�سي ،وهذا كثري ما يقع ،لأنهم ال يراعون م�صلحة البنت،
و�إمنا يراعون م�صلحة �أنف�سهم فقط ،فمنع هذا عندي يف الوقت احلا�ضر
متعني ،ولكل وقت حكمه»(.)36

 334رواه الإمام �أحمد والن�سائي ،والدارقطني والبيهقي.
 335ك�شاف القناع :البهوتي ج�/4ص2844
 336موقع ال�شيخ ابن عثيمني املكتبة ال�صوتية� ،شرح �صحيح البخاري� ،آخر ال�شريط ال�ساد�س.
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الق�سم الثاين :حقوق الطفل الق�ضائية املالية:
لقد جاء ال�شارع احلنيف بالأمر باحلفاظ على م�صالح العباد يف
املعا�ش واملعاد يقول ابن القيم  -رحمه اهلل« -ال�شريعة مبناها و�أ�سا�سها
على احلكمة وم�صالح العباد يف املعا�ش واملعاد وهي عدل كلها ورحمة
وم�صالح كلها وحكمة كلها» ( )37ومن �أهم من يجب العناية ب�ش�ؤونه
وحفظ ماله هو الطفل ل�ضعفه وعدم قدرته على حفظ ماله وحاجته
�إىل من يدير �أموره و�س�أبني حقوقه يف ذلك من خالل النقاط التالية:

 -1حقه يف عدم الت�صرف مباله �إال مبا يعود عليه بامل�صلحة:
�إن الت�صرف مبال القا�صر ينبغي �أن يكون على وجه النظر وامل�صلحة وفق
الأحفظ له لقوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ
�أي ال تتعر�ضوا له بوجه من الوجوه �إال بالتي هي �أح�سن من غريها وهي ما
فيه �صالحه وحفظه وتنميته في�شمل كل وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم
وزيادة يف ماله ( ،)39فيجب على الويل حفظ �أموال الق�صار وتنميتها ح�سب
ما يقت�ضيه الوجه ال�شرعي ،وذلك باجتهاده وحتريه �سبل التنمية ،واال�ستغالل
( ،)40وكذلك على الويل �أن ال يت�صرف مبال القا�صر مبا الحظ له فيه ،كالهبة
والتربع واملحاباة ف�إن تربع القائم على القا�صر �أو حابى �أو زاد على النفقة
عليه� ،ضمن القدر الزائد عن الواجب كت�صرفه مبال غريه (.)41
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� 337إعالم املوقعني :ج� /2ص.214
� 338سورة الأنعام� ،آية.)152( :
 339فتح القدير :لل�شوكاين ج� /20ص.258
 440فتاوى ال�شيخ حممد بن �إبراهيم �آل ال�شيخ  -رحمه اهلل -ج� /8ص.28
 441الإنهاءات الثبوتية يف املحاكم ال�شرعية :لل�شيخ د /نا�صر املحيميد �ص.330

 -2حقه يف عدم دفع ماله �إليه �إال بعد �إثبات ر�شده:

يقول اهلل  -جل وعال -ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ (.)42

ف�إذا حتقق يف القا�صر :بلوغ احللم ،و�إينا�س الر�شد ،ف�إنه يجب فك
حجره ،و�إم�ضاء ت�صرفه ويتم ت�سليم ماله له ،و�أما �إذا بلغ غري ر�شيد
ف�إن حجره يبقى وال ينفك عنه لأن فك احلجر مقيد بالبلوغ والر�شد م ًعا
وعليه فال ي�سلم له ماله وال يجوز له الت�صرف فيه.
()43
واملق�صود بقوله تعاىل :ﭽ ﯥ ﭼ �أي االختبار واالمتحان
واملعمول به يف املحاكم هو الت�أكد من القا�صر و�س�ؤاله ومناق�شته ملعرفة
فهمه و�إدراكه �إ�ضافة �إىل ال�شهود الذين ي�شهدون بر�شده وبلوغه.

 -3حقه يف النفقة عليه:
من احلقوق املقررة للطفل يف ال�شريعة الإ�سالمية حقه يف الإنفاق عليه
ما دام �صغري ًا غري قادر على الك�سب ومل يكن له مال .وهي واجبة يف حقه
تدفع من ماله �إن كان ذو مال �أو يدفعه وليه �سوا ًء الأب �أو غريه �إن كان
مو�سو ًرا قال ابن قدامة  -رحمه اهلل « -و�أجمع كل من نحفظ عنه من �أهل
العلم ،على �أن على املرء نفقة �أوالده الأطفال الذين ال مال لهم» (.)44
ف�إذا امتنع الأب �أو الويل من النفقة على �أوالده الق�صار �ألزمه
القا�ضي بالنفقة وحددها باملبلغ الذي ينا�سب دخل الويل وال ي�ضربه
� 442سورة الن�ساء� ،آية.)6( :
 443تي�سري الكرمي الرحمن :ال�سعدي �ص.164
 444املغني �ص�/80ص.212

41

ويتم ذلك عن طريق ا�ستئنا�س القا�ضي برجال اخلربة يف املحكمة.

 -4حقه يف عدم التنازل عن حقوقه املادية:
�إذا اكت�سب الطفل ما ًال ب�أي طريقة كانت كالإرث مث ًال �أو ن�صيب من
دية �أو غري ذلك فال يجوز للويل -حتى و�إن كان الأب -التنازل عن ن�صيب
القا�صر بل ي�سلم هذا املبلغ للجهة املخت�صة و�إن �أراد الويل التنازل فال
يكون �إال عند القا�ضي بعد �ضمان املبلغ للقا�صر يف حالة ما �إذا بلغ را�شدً ا
وطالب بحقه و�سجل ذلك ب�شهود ً
حفظا ملال القا�صر من ال�ضياع .بل ال
يجوز لإدارة الهيئة العامة للوالية على الق�صار التنازل عن احلقوق �أو
جزء منها اخلا�صة بالق�صار �إال بعد موافقة جمل�س �إدارة الهيئة كما جاء
يف املادة  16/17من نظام الهيئة العامة.

الق�سم الثالث :حقوق الطفل الق�ضائية املعنوية:
للطفل احلق ب�أن ي�ستخرج له وليه �شهادة ميالد و�أن ي�ضيفه يف �سجل
الأ�سرة وال مينعه من ذلك ويف حالة امتناع الويل عن ذلك فللمحكمة
املخت�صة �إح�ضاره و�إلزامه بذلك وهذا حق معنوي للقا�صر �إذ يرتتب
على ذلك قبول القا�صر يف املدار�س وت�سهيل لأموره ومراجعاته للدوائر
املخت�صة كامل�ست�شفيات وغريها �إذ �إن هذه اجلهات ال تعرتف ب�أي �شخ�ص
ال يحمل هوية تدل على �شخ�صيته.
ومن حقوق الطفل املعنوية الق�ضائية �أن على القا�ضي �إذا �أ�صدر
�صك والية �أن يو�صي الويل بح�سن تربية القا�صر واحلفاظ عليه وتعليمه
والقيام ب�سائر �ش�ؤونه.

الق�سم الرابع :حقوق الطفل الق�ضائية اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي:
جاءت �أحكام الفقه الإ�سالمي عند ارتكاب الطفل واحلدث جناية
على النف�س �أو املال مبا يكفل العدل ويحقق الطم�أنينة �سوا ًء للطفل نف�سه
�أو للمجني عليه و�س�أبني ذلك من خالل النقاط التالية:

�أ -قواعد و�ضوابط عند ارتكاب الطفل اجلناية:
�-1إن من �شروط امل�ساءلة اجلنائية �أن يكون مرتكب اجلناية مدر ًكا
خمتار ًا فمحل امل�س�ؤولية اجلنائية يف الفقه الإ�سالمي هو الإن�سان احلي
العاقل البالغ املختار.
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�-2أن عمد ال�صبي خط�أ قال ابن قدامة  -رحمه اهلل« :-الق�صا�ص
عقوبة مغلظة فلم جتب على ال�صبي وزائل العقل كاحلدود ،ولأنهم لي�س
لهم ق�صد �صحيح فهم كالقاتل خط�أ»(.)45
-3ال خالف بني �أهل العلم ب�أنه ال ق�صا�ص على ال�صبي �سواء املميز
�أو غري املميز يقول ابن قدامة رحمه اهلل« :ال خالف بني �أهل العم �أنه ال
ق�صا�ص على �صبي.)46( »..

ب -م�سائل فقهية ق�ضائية عند ارتكاب احلدث جناية:
-1ارتكابه ملا يوجب الق�صا�ص والدية:
�إذا ارتكب احلدث جرمية قتل �سوا ًء كان عامدً ا �أو عن خط�أ ب�أن جنم
القتل عن تق�صريه و�إهماله �أو حتقق الفعل منه ومل ينو القتل ومل ي�سع
�إليه فيقع يف اخلط�أ فال يجب عليه الق�صا�ص وجتب الدية على عاقلته
وهم ع�صبته من �أفراد �أ�سرته (.)47
مع مراعاة �أنه لي�س هناك ما مينع من جواز ت�أديب احلدث الذي بلغ
مرحلة التميز على جرمية القتل مبا يتنا�سب مع جرميته ويحقق امل�صلحة.
-2عدم دخول ال�صبي مع العاقلة.
والعاقلة هم �أقارب القاتل الذين يحملون عنه الدية �إذا ارتكب قت ًال
باخلط�أ ،وال�صبي ال يدخل يف ذلك وال يتحمل �شيئ ًا من الدية �إن كان له
 445املغني ج� /7ص.664
 446املغني ج�/7ص.678
 447املرجع ال�سابق.
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مال قال ابن املنذر (و�أجمعوا �أن املر�أة وال�صبي الذي مل يبلغ ال يعقالن
مع العاقلة �شيئ ًا) (.)48
-3عفو ال�صبي املميز عن الق�صا�ص:
�إذا كان ال�صبي املميز م�ستحق ًا للق�صا�ص ف�إن عفوه ال يعترب لأنه
ت�صرف �ضار فلم ي�صح من غري البالغ ،ف�إن كان هو الوحيد امل�ستحق
للق�صا�ص فينتظر �إىل حني بلوغه لأنه حق واجب له فال ميلك �أحد
�إ�سقاطه ( )49ف�إن عفا البالغ عن القاتل ي�سقط الق�صا�ص وي�ستحق
ال�صبي حقه من الدية.
-4حق ال�صبي يف ال�شهادة:
اختلف العلماء كثري ًا يف قبول �شهادة ال�صبيان فمنهم من منعها
مطلق ًا ومنهم من �أجازها ب�شروط ومنهم من رجح قبول �شهادة ال�صبيان
بع�ضهم على ب�ضع يف اجلراح والقتل نظ ًرا حلال ال�ضرورة ولأن ال�صبيان
الغالب يكونون يف معزل من الكبار ولو مل تقبل �شهادة بع�ضهم على بع�ض
ل�ضاعت حقوقهم يقول ابن القيم  -رحمه اهلل« -وقد يجني بع�ضهم على
بع�ض فلو مل نقبل قول بع�ضهم على بع�ض و�أهدرت دما�ؤهم» (.)50

 448الإجماع :البن املنذر �ص.130
 449املغني ج�/7ص.740
 550الطرق احلكمية �ص.172
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�ساد�س ًا :تطبيقات ق�ضائية:
يف هذا املبحث �س�أعر�ض ملجموعة من الق�ضايا املتنوعة اخلا�صة
بحقوق الطفل الق�ضائية مع تطبيق ي�سري عليها:

الق�سم الأول� :أحكام ق�ضائية يف الأحوال ال�شخ�صية:
�أحكام ق�ضائية يف احل�ضانة:
الق�ضية الأوىل :تقدمت املدعية عن طريق وكيلها تطلب ح�ضانة
بناتها ال�صغريات الالتي يقل �أعمارهن عن �سبعة �أعوامل فرف�ض الزوج
طلب املدعية بحجة �أنها متزوجة ،ف�أقر زوج املر�أة وهو وكيلها ب�أنه ال
مانع لديه من ح�ضانة البنات عند �أمهم و�أ�ضاف ب�أن لدى موكلته تقرير
طبي ب�أن �إحدى البنات �أكلت قطعة ح�شي�ش واطلع القا�ضي على �صك
الطالق واملت�ضمن �أن املدعى عليه �سبق �أن حكم عليه بال�سجن ملدة ثالث
�سنوات يف ق�ضية خمدرات.
حيثيات احلكم:
جاء يف حكم القا�ضي ما ن�صه« :مبا �أن البنات مل يتجاوز �أعمارهن
�سبع �سنوات وامل�صلحة يف بقائهن لدى �أمهم ولأن احل�ضانة حق للمح�ضون
ولي�ست للحا�ضن لذا حكمت للمر�أة املدعية بح�ضانة البنات »...وقد
اعرت�ض املدعى عليه على احلكم و�صدق من التمييز،.
الق�ضية الثانية :تقدمت اجلدة (�أم الأم) بدعواها �ضد زوج ابنتها قائلة
�إن هذا املدعى عليه كان زوج ًا البنتي وقد توفيت ورزق منها ب�أوالد ذكر عمره
�أكرث من �سبع �سنوات وطفلتني �أقل من �سبع �سنوات وتطلب ح�ضانتهم فرف�ض
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املدعى عليه ذلك و�أ�صر على بقائهم عنده ف�س�أله القا�ضي هل �أنت متزوج
ف�أجاب مل �أتزوج بعد وفاة زوجتي و�س�أله كذلك هل �أنت موظف فقال نعم
و�أعمل ع�سكري .وقد ح�ضر الغالم وخريه القا�ضي فاختار البقاء مع والده.
حيثيات احلكم:
مبا �أن املدعى عليه مل يتزوج وهو موظف حكومي ومبا �أن ه�ؤالء
الأطفال يحتاجون لرعاية واهتمام وهو من �ش�أن الن�ساء واملدعى عليه
عاجز عنه وحاله ما ذكر ومبا �أن الغالم قد جاوز ال�سبعة �أعوام واختار
البقاء عند �أبيه لذا فقد حكمت للمدعية بح�ضانة الطفلتني وقد اعرت�ض
املدعى عليه على احلكم و�صدق من التمييز.
الق�ضية الثالثة :تقدم املدعي بطلب ح�ضانة ابنته التي عند مطلقته
فرف�ضت الأم ذلك وذكرت �أنها مل تتزوج وبعد ت�أكد القا�ضي من عمر البنت
التي مل تتجاوز �سبع �سنوات �أ�صدر حكمه بح�ضانة املدعي عليها البنتها.
حيثيات احلكم« :ملا قرره �أهل العلم من �أن الولد الذي مل يبلغ ال�سابعة
ح�ضانته لأمه لأنها �أ�شفق عليه وملا روى �أبو داود من حديث عبداهلل بن
عمرو بن العا�ص (�إن امر�أة قالت يا ر�سول اهلل �إن ابني هذا كان بطني
له وعاء وثديي له �سقاء وحجري له حواء و�إن �أباه طلقني و�أراد �أن ينزعه
مني فقال ر�سول اهلل ˜ «�أنت �أحق به ما مل تنكحي) وملا روى مالك يف
املوط�أ وغريه �أن �أبا بكر ال�صديق حكم على عمر بن اخلطاب بعا�صم لأمه
�أم عا�صم وقال« :ريحها و�شمها ولطفها خري له منك».
التعليق:
يف هذه الق�ضايا يتبني لنا الأمور التالية:
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 الت�أكيد على �أن احل�ضانة حق للمح�ضون� :إذا كان �أحد الأبوين الي�صلح للح�ضانة وفيه منافع منها تنتزع منه كما يف الق�ضية الأوىل التي
ابتلي فيها الأب باملخدرات.
 الت�أكيد �أن الن�ساء �أقدر على رعاية الولد �إذا حتققت ال�شروطوانتفت املوانع حتى و�إن مل تكن الأم� :أن احل�ضانة قد يحكم بها للأم و�إن
كانت متزوجة ب�شرط ر�ضى زوجها ووجوب ما مينع من انتقال احل�ضانة
للأب كما يف الق�ضية الأوىل.

الق�سم الثاين� :أحكام ق�ضائية يف الإذن ببيع ن�صيب قا�صر:
تقدم املنهي بطلب الإذن له ببيع بيت �آل �إليه و�إىل بقية الورثة من
والدهم و�أفاد ب�أن �أغلبية الورثة بالغون ويرغبون بالبيع ويطلب الإذن له
ببيع ن�صيب القا�صر ويوجد م�شرتي م�ستعد لدفع املبلغ كام ًال.
ثم جرى اطالع القا�ضي على �صك البيت والوالية على القا�صر
وح�صر الإرث واطلع على عقد املبايعة وجرت الكتابة من القا�ضي لهيئة
النظر و�أفادت ب�أن البيع فيه غبطة وم�صلحة وحفظ للقا�صر.
وبعد ذلك قرر القا�ضي ما يلي:
�أو ًال الإذن للمنهي يف بيع ن�صيب القا�صر من البيت املذكور مببلغ
واحد و�ستني �ألف وت�سعمائة وخم�سني ريا ًال (.)61950
ثاني ًا� /إيداع املبلغ املذكور بح�ساب القا�صرين.
ثالث ًا /يكون الإيداع عن طريق املحكمة.
رابع ًا /ال�شرح على ال�صك بانتقال امللكية.
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خام�س ًا /خ�ضوع هذا الإنهاء للتمييز.
�ساد�س ًا /ت�أجيل ال�شرح على ال�صك بانتقال امللكية وت�سليم املبلغ حتى
رجوع الإذن بالت�صديق عليه من حمكمة التمييز .وقد �صدق احلكم من
التمييز (.)51
التعليق:
يف هذا احلكم طبق القا�ضي التعليمات حول �إنهاء املنهي وهو الويل
على القا�صر بطلب الإذن يف بيع ن�صيب القا�صر من حيث الت�أكد من
الغبطة وامل�صلحة يف البيع وكذلك خ�ضوع هذا احلكم للتمييز.

الق�سم الثالث� :أحكام ق�ضائية يف ق�ضايا �أحداث جنائية:
�أ-تخفيف الأحكام على الأحداث.
الق�ضية الأوىل :ادعى املدعي العام على �أربعة �أحداث مل تتجاوز
�أعمارهم خم�سة ع�شر عام ًا ب�أنهم قاموا بالدخول لأحد املنازل وبعد
م�شاهدتهم الذوا بالهرب ومت اال�شتباه ب�أ�شخا�ص �آخرين خارج املنزل
مت التحفظ عليهم ويطلب تعزيرهم على فعلهم وقد �أجاب املدعى عليهم
الأحداث بالإنكار.
وبعد اطالع القا�ضي على القرائن واملعاملة والدعوى والإجابة قال
يف حكمه( :وحيث �إن من املخففات كون املدعى عليهم �أحداث لذا قد
حكمت مبا يلي� :أو ًال /تعزير املدعى عليهم الأول والثاين ب�سجن كل واحد
منهما �أربعة �أ�شهر حتت�سب منها مدة الإيقاف وجلده مائة جلدة مفرقة
 551مدونة الأحكام الق�ضائية ،ج�/30ص.22
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على مرتني كل مرة خم�سون جلدة بينهما مدة ال تقل عن �أ�سبوعني ثاني ًا
تعزيز املدعى عليهما الثالث والرابع ب�سجن كل واحد منهما ملدة �شهر
حتت�سب منها مدة �إيقافه وجلده ع�شرين جلدة وب�إعالن احلكم قرر
املدعى عليهم القناعة ومل يقنع املدعي العام وطلب التمييز.
وقد عاد احلكم من التمييز وعليه عدة مالحظات منها �أن احلكم
قليل ف�أجاب ف�ضيلة ناظر الق�ضية مبا ن�صه (ب�أن العقوبة املحكوم بها
هي لل�شبهة و�أرى �أن العقوبة منا�سبة نظ ًرا لكون املدعى عليهم �أحدا ًثا
وملا قرره الباحث االجتماعي يف تقاريره املرفقة هذا ما �أردت �إي�ضاحه)
وقد �صدق احلكم من حمكمة التمييز بالإجماع.
التعليق:
يف هذا احلكم يت�ضح �أن القا�ضي خفف احلكم لكون املدعى عليهم
�أحداث ًا عم ًال بالتعاميم واللوائح ،كذلك ن�ص القا�ضي على �أنه اطلع
على تقرير الأخ�صائي االجتماعي ويف هذا بيان ب�أن النظر يف عقوبات
الأحداث لي�س املق�صود بها العقوبة ذاتها و�إمنا الإ�صالح والت�أديب.
الق�ضية الثانية :تقدم املدعي العام القيام بدعواه �ضد املدعى عليه
احلدث مفيدً ا �أن املدعى عليه قام بطعن حدث �آخر بزجاجة على كتفه
ومدة �شفاء املطعون �سبعة �أيام وقد �أقر املدعى عليه احلدث بذلك
و�صادق على الدعوى.
وقد حكم القا�ضي مبا يلي« :نظ ًرا لكون مدة ال�شفاء ي�سريه واملدعى
عليه �صغري ال�سن لذا فقد حكمت بتعزير املدعى عليه وذلك ب�سجنه خم�سة
50

ع�شر يو ًما وجلده ع�شرين جلدة واعرت�ض على احلكم املدعي العام.
التعليق:
لقد راعى القا�ضي يف حكمه �صغر �سن املدعى عليه فكان ذلك
خمف ًفا من خمففات احلكم.
ب-الأحكام البديلة:
تقدم املدعي العام بدعواه �ضد املدعى عليه احلدث ايل مل يبلغ
اخلام�سة ع�شر من عمره بطلب ت�أديبه وتعزيره ل�ضربه حد ًثا �آخر.
احلكم واحليثيات:
بعد اطالع القا�ضي على املعاملة ومالب�سات الدعوة �أ�صدر حكمه الآتي:
ب�أن يعمل املدعى عليه احلدث كعامل بناء يف وقف من الأوقاف التابعة جلمعية
الرب ملدة حمدودة يتدرب فيها ويعمل وي�ستحق �أجرة كغريه من العمال.
وقد �سبب القا�ضي حكمه كما يلي :نظ ًرا لكون اجلاين عمره �أقل من
خم�سة ع�شر �سنة ولعدم ت�أ�صل الإجرام فيه ،ولكون التعزير بابه وا�سع
ومنزعه اجتهاد القا�ضي كما قرر �أهل العلم ،ولكون التعزير ت�أديب كما
ن�ص عليه عدد من العلماء ،ولكون العمل يف البناء فيه م�صالح متعددة
منها تعليم احلدث العمل النافع والتحمل واجلدية يف احلياة ،وتعويده
الإيجابية والتخل�ص من امل�شاعر ال�سلبية ،و�صرف طاقته وحركته وقوته
فيما يعود عليه وعلى املجتمع بالنفع ،وا�شتغاله بالعمل عن رفقة ال�سوء،
ومبا �أن هذا العمل يحتاج جهدً ا ويورث تع ًبا ف�إنه يزجره عن مثل هذه
امل�ضاربات ،كما �أن هذا التعزير يحفظ احلدث من �سلبيات ال�سجن.
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التعليق:
يف هذا احلكم البديل التي يق�ضي بها بع�ض الق�ضاة يف الق�ضايا غري
الكبرية فيها مراعاة للحدث وعم ًال بال�ضوابط التي �سبق ذكرها .ولبيان
�أن املق�صود من العقوبة تقومي احلدث و�إ�صالحه.
هذه جمموعة من الأحكام املتعلقة بالأطفال وهي جمرد �أمثلة
املق�صود بها الإي�ضاح وبيان مراعاة الق�ضاة يف �أحكامهم لطبيعة الطفل
وتطبيق الأحكام ال�شرعية الفقهية والأنظمة املرعية.
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اخلامتـــــــــــة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء
واملر�سلني نبينا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه �أجمعني وبعد:
1 .1ف�إن حقوق الطفل الق�ضائية من املو�ضوعات التي حتتاج
�إىل مزيد عناية واهتمام لذا فبعد هذا العر�ض املوجز لأبرز
حقوق الطفل الق�ضائية فقه ًا ونظام ًا تخل�ص �إىل جمموعة من
التو�صيات واالقرتاحات:
�2 .2إقامة دورات تدريبية للق�ضاة املتخ�ص�صني يف ق�ضاء الأحداث
الطالعهم على التعليمات والأنظمة و�شرح نف�سية احلدث وت�أثري
�أحوالهم االجتماعية يف �سلوكه.
�3 .3إقامة دورات تدريبية وور�ش عمل متخ�ص�صة للأخ�صائيني
االجتماعيني يف دور املالحظة االجتماعية ل�شرح اجلوانب
امل�ؤثرة يف الأحكام ال�شرعية على الأحداث واجلوانب الفقهية
املتعلقة بحقوق الطفل الق�ضائية.
4 .4حماولة جمع الرثوة الكبرية من الأحكام الق�ضائية املختلفة
املتعلقة بق�ضايا الأحداث ،وحتليلها و�إخراجها للنا�س
واملخت�صني.
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5 .5زيادة اجلرعة الثقافية العدلية بحقوق الطفل الق�ضائية.
�6 .6إيجاد خط �ساخن لال�ستف�سار عن �أي �إ�شكال يتعر�ض له
الطفل.
7 .7الت�أكيد على �أهمية الرعاية الالحقة للأحداث للحفاظ عليهم
من الإنحراف والعودة للجرمية.
�8 .8ضرورة درا�سة م�س�ألة زواج القا�صرات من النواحي الفقهية،
واالجتماعية ،والنف�سية ،للخروج بر�أي يحقق امل�صلحة ،وي�سد
الطريق على العابثني واملتالعبني ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
هذه بع�ض املقرتحات والتو�صيات و�أ�س�أل اهلل �أن يوفقنا جميع ًا ملا
يحبه وير�ضاه.

امل�ؤلف
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