عنوان الدراسة
اإلجراءات المنظمة للطالق وما يترتب عليه للزوجة واألبناء

مـــودة ،جمعيـــة النهضـــة الخيريـــة ،مؤسســـة الملـــك خالـــد الخيريـــة ،مؤسســـة
(جمعيـــة
َّ
ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز الخيريـــة ،برنامـــج األمـــان األســـري)

ج ــاءت ه ــذه الدراس ــة بمب ــادرة م ــن جمعي ــة م ــودة ،وبدع ــم كل م ــن مؤسس ــة المل ــك خال ــد الخيري ــة،
ومؤسس ــة س ــلطان ب ــن عبدالعزي ــز الخيري ــة ،وجمعي ــة النهض ــة الخيري ــة ،وبرنام ــج األم ــان األس ــري،

وذل ــك بتكلي ــف فري ــق علم ــي بغ ــرض البح ــث ف ــي ظاه ــرة الط ــاق ومش ــكالتهما واآلث ــار المترتب ــة
عل ــى الزوج ــة واألوالد.

وتترك ــز مش ــكلة الدراس ــة ف ــي ع ــدم وج ــود اإلط ــار التنظيم ــي لمعالج ــة الط ــاق وم ــا بع ــده للزوج ــة
واألبنــاء فــي المملكــة فــي شــكل لوائــح أو قــرارات وزاريــة تتضمــن أحكامــا إجرائيــة تنظــم الطــاق

وآث ــاره .وهدف ــت الدراس ــة إل ــى وض ــع حل ــول وآلي ــات للتعام ــل م ــع قضاي ــا الط ــاق واقت ــراح تص ــور
كام ــل إلج ــراءات الط ــاق وم ــا يترت ــب علي ــه للزوج ــة واألبن ــاء ف ــي المملك ــة.

وانتهـــت نتائـــج الدراســـة إلـــى تقديـــم تصـــور شـــامل إلجـــراءات الطـــاق يتضمـــن اقتـــراح آليـــات
التعامـــل وتنفيـــذ بعـــض األحـــكام القضائيـــة الخاصـــة بالطـــاق واقتـــراح اإلجـــراءات الخاصـــة بنظـــر

الطـــاق وآثـــاره علـــى الزوجـــة واألبنـــاء والقواعـــد التنظيميـــة لذلـــك.

واختتمــت الدراســة بتقديــم مقتــرح «الالئحــة التنظيميــة والداخليــة لمكاتــب األســرة التابعــة لمحاكــم

األحـــوال الشـــخصية» ،و»قاعـــدة البيانـــات لـــدى محكمـــة الضمـــان واألنكحـــة» ،والئحـــة «مشـــروع
صن ــدوق النفق ــة.

وحظيــت الدراســة باهتمــام وتفاعــل كبيريــن مــن وزارة العــدل مــن خــال تطبيــق بعــض التوصيــات،

حي ــث ت ــم اعتماده ــا كأح ــد المص ــادر األساس ــية للدراس ــات وصناع ــة الق ــرارات ف ــي ال ــوزارة فيم ــا
يتعل ــق بقضاي ــا الط ــاق ،كم ــا تبن ــت ال ــوزارة العدي ــد م ــن توصياته ــا الت ــي كان أبرزه ــا الئح ــة تنظي ــم

مكات ــب األس ــرة وصن ــدوق النفق ــة ،إضاف ــة إل ــى تبن ــي ال ــوزارة لمقت ــرح الدراس ــة المتمث ــل ف ــي

إص ــدار نس ــختين أصليتي ــن م ــن ص ــك الط ــاق تس ــلم نس ــخة واح ــدة لل ــزوج واألخ ــرى للزوج ــة ،وأن

يت ــم إخط ــار الزوج ــة بالط ــاق ع ــن طري ــق المحكم ــة.

