( )1مشروع بيت مودة

جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

مـــودة الخيريـــة الراميـــة إلـــى الحـــد مـــن آثـــار الطـــاق
مشـــروع حقوقـــي ضمـــن مبـــادرات جمعيـــة
ّ

الس ــلبية ,ويه ــدف إل ــى إيج ــاد بيئ ــة نموذجي ــة لم ــا يج ــب أن تك ــون علي ــه مراك ــز زي ــارة ورؤي ــة أطف ــال
الن ــزاع األس ــري (المحضوني ــن) حي ــث يت ــم توفي ــر اآللي ــة الس ــليمة الس ــتالم وتس ــليم المحضوني ــن

بموج ــب أح ــكام الحضان ــة والزي ــارة.

والفئــات المســتهدفة مــن المبــادرة جميــع األطــراف المعنيــة بأحــكام الزيــارة والرؤيــة مــن األطفــال

المحضوني ــن واآلب ــاء واألهال ــي ،الت ــي تت ــم إحالته ــا م ــن المحكم ــة العام ــة لمش ــروع بي ــت م ــودة
بغـــرض تنفيذها.وتطمـــح المبـــادرة أن تنفـــذ  500صـــك زيـــارة ورؤيـــة بواقـــع  1500طفـــل و1000

أب وأم خ ــال الع ــام الواح ــد ،فيم ــا يبل ــغ ع ــدد المس ــتفيدين الفعليي ــن حالي ــا م ــن التنفي ــذ الجزئ ــي

للمش ــروع 240 ،مس ــتفيدا م ــن بينه ــم  58مطلق ــة و 8معلق ــات و 4محاك ــم قضائي ــة م ــن المحكم ــة

العامـــة بالرياض.كمـــا قدمـــت الجمعيـــة خدمـــات استشـــارية قانونيـــة مجانيـــة لـــ ( )333مســـتفيدا

بواق ــع ( )84قضي ــة حضان ــة و( )17قضي ــة زي ــارة و( )12قضي ــة ض ــم ،واس ــتقبلت الجمعي ــة ()16
دع ــوى حضان ــة وزي ــارة وض ــم م ــن المحكم ــة العام ــة بالري ــاض.

ويع ــد بي ــت م ــودة المرك ــز المتخص ــص األول ف ــي المملك ــة ف ــي ه ــذا المج ــال ،ويتواف ــر للمش ــروع
مظلـــة رســـمية آمنـــة نابعـــة مـــن تأييـــد الجهـــات األمنيـــة المختصـــة بتنفيـــذ األحـــكام القضائيـــة،

ويتواف ــق المش ــروع م ــع نظ ــام التنفي ــذ والئحت ــه التنفيذي ــة م ــن وثيق ــة الري ــاض للنظ ــام الموح ــد
لمحاك ــم األس ــرة ل ــدول مجل ــس التع ــاون .وتس ــعى الجمعي ــة إل ــى توفي ــر الم ــوارد المالي ــة الالزم ــة
إلقامـــة مقـــر مســـتقل وتأميـــن مصروفاتـــه التشـــغيلية لتفعيـــل جميـــع خدماتـــه ،وتوفيـــر البيئـــة
النموذجي ــة لتنفي ــذ عملي ــة رؤي ــة المحض ــون وتس ــلم وتس ــليم المحض ــون بموج ــب أح ــكام الزي ــارة
والحضانــة ومــا يصاحــب ذلــك مــن توفيــر خدمــات ترفيهيــة وأمنيــة ،حتــى يصبــح بيــت مــودة للزيــارة
األس ــرية المرك ــز النموذج ــي األول عل ــى مس ــتوى الب ــاد.

