
)١(  مشروع بيت مودة 
جمعية مودة الخيرية للحد من الطالق وآثاره

ــار الطـــالق  ــة إلـــى الحـــد مـــن آثـ ــة الراميـ ــة مـــوّدة الخيريـ ــادرات جمعيـ مشـــروع حقوقـــي ضمـــن مبـ
ـــة أطفـــال  ـــارة ورؤي ـــز زي ـــه مراك ـــون علي ـــة لمـــا يجـــب أن تك ـــة نموذجي ـــاد بيئ ـــى إيج الســـلبية, ويهـــدف إل
ـــة الســـليمة الســـتالم وتســـليم المحضونيـــن  ـــر اآللي ـــزاع األســـري )المحضونيـــن(  حيـــث يتـــم توفي الن

بموجـــب أحـــكام الحضانـــة والزيـــارة. 
والفئـــات المســـتهدفة مـــن المبـــادرة جميـــع األطـــراف المعنيـــة بأحـــكام الزيـــارة والرؤيـــة مـــن األطفـــال 
المحضونيـــن واآلبـــاء واألهالـــي، التـــي تتـــم إحالتهـــا مـــن المحكمـــة العامـــة لمشـــروع بيـــت مـــودة 
ــل و1000  ــع 1500 طفـ ــة بواقـ ــارة ورؤيـ ــك زيـ ــذ 500 صـ ــادرة أن تنفـ ــح المبـ ــرض تنفيذها.وتطمـ بغـ
ـــي  ـــذ الجزئ ـــن التنفي ـــا م ـــن حالي ـــدد المســـتفيدين الفعليي ـــغ ع ـــا يبل ـــد، فيم ـــام الواح ـــالل الع أب وأم خ
للمشـــروع، 240 مســـتفيدا مـــن بينهـــم 58 مطلقـــة و8 معلقـــات و4 محاكـــم قضائيـــة مـــن المحكمـــة 
العامـــة بالرياض.كمـــا قدمـــت الجمعيـــة خدمـــات استشـــارية قانونيـــة مجانيـــة لــــ  )333( مســـتفيدا 
بواقـــع )84( قضيـــة حضانـــة  و)17( قضيـــة زيـــارة  و)12( قضيـــة ضـــم، واســـتقبلت الجمعيـــة )16( 

ـــم مـــن المحكمـــة العامـــة بالريـــاض. ـــوى حضانـــة وزيـــارة وض دع

ويعـــد بيـــت مـــودة المركـــز المتخصـــص األول فـــي المملكـــة فـــي هـــذا المجـــال، ويتوافـــر للمشـــروع 
ــة،  ــكام القضائيـ ــذ األحـ ــة بتنفيـ ــة المختصـ ــات األمنيـ ــد الجهـ ــن تأييـ ــة مـ ــة نابعـ ــمية آمنـ ــة رسـ مظلـ
ويتوافـــق المشـــروع مـــع نظـــام التنفيـــذ والئحتـــه التنفيذيـــة مـــن وثيقـــة الريـــاض للنظـــام الموحـــد 
ـــة الالزمـــة  ـــر المـــوارد المالي ـــة إلـــى توفي ـــدول مجلـــس التعـــاون.  وتســـعى الجمعي لمحاكـــم األســـرة ل
ــة  ــر البيئـ ــه، وتوفيـ ــع خدماتـ ــل جميـ ــغيلية لتفعيـ ــه التشـ ــن مصروفاتـ ــتقل وتأميـ ــر مسـ ــة مقـ إلقامـ
النموذجيـــة لتنفيـــذ عمليـــة رؤيـــة المحضـــون وتســـلم وتســـليم المحضـــون بموجـــب أحـــكام الزيـــارة 
والحضانـــة ومـــا يصاحـــب ذلـــك مـــن توفيـــر خدمـــات ترفيهيـــة وأمنيـــة، حتـــى يصبـــح بيـــت مـــودة للزيـــارة 

األســـرية المركـــز النموذجـــي األول علـــى مســـتوى البـــالد. 


